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I - APRESENTAÇÃO

A administração Trabalhando para todos, vem apresentar o relatório de
gestão, relativo ao exercício financeiro de 2016, tendo com o objetivo de contribuir para
a transparência de sua gestão junto aos órgãos de controle e a sociedade em geral.

A construção desse relatório com base na legislação vigente que rege a
matéria e os indicadores como fonte a prestação de contas do município de Olho D’água
das Flores, relativo ao exercício de 2016 bem como a exigência insculpida na Lei nº
5.604/94, Art. 7º, I, do tribunal de Contas do Estado de Alagoas, corroborado e pelo
item 02 da Instrução Normativa nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de
Alagoas, abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e
patrimonial, estas informações prestadas estão coerentes com os atos praticados pelos
ordenadores de despesa.

Na elaboração do presente documento, estão registradas as informações
referentes as atividades e os projetos desenvolvimentos pela Administração Municipal
durante o ano de 2016.

É importante esclarecer que este documento pode necessitar de ajustes,
caso novas instruções sejam publicadas pelos órgãos de controle ou caso seja detectado
alguma imprecisão ou falta de clareza nos dados anunciados.
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II - INTRODUÇÃO

Está localizado na mesorregião do sertão Alagoano e na microrregião
Geográfica de Batalha, limitando-se ao norte com Carneiros, Santana do Ipanema e
Olivença, ao sul com Jacaré dos Homens e Monteirópolis, a leste com Olivença e Major
Isidoro e a oeste com Carneiros e São José da Tapera.

Ocupa uma área de 183,441 km² (IBGE.2010), distante 207 km de
Maceió, tendo como principais vias de acesso as rodovias BR 316, BR 101, AL 220 e
AL 130. Olho D’água das Flores é drenado pelas bacias dos rios Ipanema, Jacaré e
Farias, todos de regime temporário e afluentes do Rio São Francisco. É receptor da
Adutora de Pão de Açúcar, distribuindo água para os outros municípios da
microrregião.

O município registra temperaturas médias superiores a 22 ºC em todos os
meses do ano. As máximas, 27,5 ºC, ocorrem em dezembro e janeiro, e as mínimas,
22,3 º C, em agosto. Apresentam fraca precipitação durante o ano, 600 mm a 700mm,
irregularmente distribuída. O clima é classificado, segundo thornthwaite, como
megatérmico semiárido, com grande deficiência hídrica.

Olho D’água das Flores situa-se no domínio do embasamento que compõe o
maciço Pernambuco-Alagoas aflorado as rochas do complexo Migmatítico-Granítico,
Ocorrem rochas ornamentais e de utilização na construção civil.

Situando-se sobre rochas cristalinas submetidas a vários ciclos erosivos,
encontram-se na Superfície de Aplainamento Retocada e Inumada. Seu relevo
apresenta-se plano, com inclinações suaves que são cobertas por sedimentos de diversas
origens, em consequência de remanejamentos sucessivos de materiais.

A monotonia é quebrada pela presença de relevos isolados (inselbergs),
testemunhos da superfície original. As maiores altitudes são encontradas nas serras do
meio, com 505 metros, e do Pedrão, com 477 metros.

De acordo com o Censo 2000, a população total era de 19.417 habitantes
(9.300 homens e 10.117 mulheres), a urbana era de 12.998 e a rural de 6.421. E o
município apresentava 106,10 habitantes/km² e grau de urbanização de 47,70%. Em
2010 a população recenseada cresceu para 20.364 (9.722 homens e 10.642 mulheres), a
urbana cresceu para 13.989 e a rural para 6.375. apresenta atualmente 111,01
habitantes/km², com grau de urbanização de 47,75 % e incremento populacional de
0,95%.
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III – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

A autonomia e as competências do município cresceram à medida que o
processo democrático foi retomando no país. A promulgação da Constituição da
República de 1988 consagrou o município como membro integrante do conjunto
federativo brasileiro.

Hoje, o município possui autonomia política, legislativa, administrativa,
financeira e organizativa, característica relevante e inovadora do federalismo
brasileiro.

O novo pacto federativo, decorrente da Constituição, prevê a repartição
de competências, de responsabilidades, de direitos e obrigações, entre as esferas de
governo, o que permitiu, por exemplo, uma melhor repartição de recursos para
atendimento às demandas da população e efetivação dos direitos da cidadania.

Contudo, a velocidade com que o processo de descentralização, ou seja, a
transferência de competência para os governos locais, ocorreu no país, alcançando
vários políticas públicas, e a própria diversidade da realidade dos estados e municípios
brasileiros terminaram por limitar as condições para exercício das competências
municipais e compartilhadas com as demais esferas e aprofundaram as disparidades
locais e regionais do país, em especial pela significativa ampliação do número de
municípios.

De fato, um elevado número de municípios, a maior parte constituída
após a promulgação da constituição, depende quase exclusivamente de transferências
federais para sua sobrevivência, com baixa arrecadação própria. Portanto, não são
capazes de exercer sua autonomia federativa, reconhecida na Constituição. Aprimorar a
gestão Pública é colocar em prática a autonomia. Atualmente há um conjunto de
princípios orientadores que organizam a boa administração. O uso responsável dos
recursos e a observância dos princípios da legalidade, da modalidade, da
impessoalidade, da publicidade e da eficiência garantem a continuidade administrativa.
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IV - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

O orçamento é compreendido não apenas como uma ferramenta de
controle dos gastos públicos, mas, sobretudo como um instrumento de planejamento das
políticas de governo. O orçamento pode ser entendido como um plano, expresso em
termos financeiros, que vincula o gasto público a obtenção de determinados objetivos
ou metas.

O ciclo orçamentário se inicia com a aprovação do Plano Plurianual
(PPA), com vigência de quatro anos, e que estabelece, de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital
e outras dela decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
Trata-se, portanto de um plano de médio prazo, contendo os elementos essenciais do
programa de governo.

Em seguida, vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a qual
compreende as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as
despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei
orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Trata-se de um
instrumento destinado a orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA),
fazendo a ligação desta com o PPA. Noutras palavras, a LDO faz a ponte entre o
planejamento e o orçamento.

Finalmente a LOA quantifica a estimativa de receita e a previsão de
despesa para o exercício financeiro a que se refere. Trata-se do nível operacional do
ciclo orçamentário.

A Prefeitura Municipal de Olho D’agua das Flores possui um orçamento
aprovado através da LOA 2016 que possui um Quadro de Detalhamento de Despesa que
estimou e fixou as despesas em R$: 68.905.144,69 (Sessenta e oito milhões, novecentos
e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) e fixou a receita
em igual valor.

No decorrer o ano de 2016 a execução orçamentária das funções e sub-funções
se deram da seguinte forma:
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FUNÇÃO SUB-FUNÇÃO VALOR
EXECUTADO

01 – Legislativa 031 – Ação Legislativa 1.402.225,97

04 – Administração 122 – Administração Geral 3.088.777,31

04 – Administração 123 – Administração Financeira 657.382,46

08 – Assistência Social 122 – Administração Geral 478.506,70

08 – Assistência Social 241 – Assistência ao Idoso 2.302,24

08 – Assistência Social 243 – Assistência a Criança e ao
Adolescente

343.637,04

08 – Assistência Social 244 – Assistência Comunitária 445.284,24

09 – Previdência Social 272 – Previdência do Regime
Estatutário

2.894.062,33

10- Saúde 125- Normatização e fiscalização 4.500,00

10 – Saúde 301 – Atenção Básica 10.576.350,20

10 – Saúde 302 – Assistência Hospitalar e
Ambulatorial

1.444.943,35

10 – Saúde 303 – Suporte Profilático e Terapêutico 194.521,66

10- Saúde 304- Vigilância Sanitária 18.786,57

10 – Saúde 305 – Vigilância Epidemiológica 196.688,89

12- Educação 306- Alimentação e Nutrição 338.241,27

12 – Educação 361 – Ensino Fundamental 14.823.175,91

12 – Educação 365 – Educação Infantil 978.030,20

12 – Educação 366 – Educação de Jovens e Adultos 221.002,44

12 – Educação 367 – Educação Especial 0,00

12 – Educação 813 - Lazer 0,00

12 – Educação 392 – Difusão Cultural 290.912,51
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15 – Urbanismo 451 – Infra-estrutura 3.721.148,45

15 – Urbanismo 452 – Serviços Urbanos 90.774,33

17- Saneamento 512- Saneamento Básico 10.085.765,11

20 – Agricultura 122 – Administração Geral 487.416,83

20 – Agricultura 122 – Irrigação 0,00

23- Comércio e Serviços 122- Administração Geral 106.618,00

25- Energia 752- Energia Elétrica 221.572,21

27- Desporto e Lazer 122- Administração Geral 117.608,50

27- Desporto e Lazer 811- Desporto do rendimento 85.700,00

27- Desporto e Lazer 812- Desporto comunitário 14.294,06

28- Encargos Especiais 28- Serviço da Dívida Interna 494.321,71

TOTAL 53.824.550,49

V – ASPECTO FINANCEIRO

Uma gestão financeira é uma condição sine qua non para que os
governos possam realizar o seu programa e efetivar suas políticas, sustentando-as no
longo prazo. É o equilíbrio e interação entre planejamento estratégico e saúde financeira
que possibilitam o melhor desempenho das organizações públicas. A atividade
financeira do Estado pode ser definida como a procura de meios (econômicos) para
satisfazer as necessidades públicas. O fato é que as ações governamentais necessitam de
dinheiro para serem implementadas. Se o município não zelar pelas suas contas, ficará
sem recursos para adquirir material, pagar servidores, realizar obras, promover
melhorias nos serviços públicos e assim por diante.

Cabe ao Poder Executivo Municipal fazer a execução financeira no
âmbito municipal e tomar providências, tais como a análise mediante a programação
financeira e o cronograma de desembolso para o exercício de 2016, promover os ajustes
necessários, nos limites da autorização legislativa, verificação e existência de
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precatórios para pagamentos nos termos determinados em lei, providência no
levantamento da dívida ativa, tributária e não tributária, para efetivar sua cobrança,
averiguação da receita prevista para o primeiro bimestre e estar compatível com as
metas de resultado primário, ou seja, a capacidade de pagar, e nominal, isto é, a
capacidade de assumir compromissos a longo prazo, entre outras responsabilidades não
elencadas mas de igual importância.

VI - ASPECTO FISCAL

A Lei de Responsabilidade Fiscal logo no seu primeiro artigo assevera
que “a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em
que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a
obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas
com pessoal, de seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações
de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em
Restos a Pagar” no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, de
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito,
inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a
Pagar.

No tocante aos aspectos fiscais da Prefeitura Municipal de Olho D’água
das Flores, no exercício financeiro de 2016, devo salientar que houve o cumprimento no
que determina a legislação em vigor no que diz respeito a: execução orçamentária, a
realização das receitas estimadas para o exercício, o cumprimento dos gastos mínimos
nas áreas de saúde e educação, no gasto com pessoal, a execução e os limites de
inscrição de restos a pagar, os limites da dívida consolidada líquida, de operações de
crédito, dentre outras.
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VII - ASPECTO OPERACIONAL

Administrar é dirigir uma organização utilizando técnicas de gestão para
que esta alcance seus objetivos. A essência do trabalho do gestor público consiste em
obter resultados por meio das pessoas que ele coordena e das ações que implementa.

Por conseguinte, o controle da gestão pública não envolve apenas o
aspecto da legalidade, isto é, se as ações do governo estão de acordo com a lei e os
regulamentos. Envolve também as dimensões de eficiência, eficácia e efetividade, ou
seja, implica verificar se as políticas governamentais estão produzindo os resultados
esperados, a um custo razoável, se as metas e objetivos do governo estão sendo
alcançados e se a população está satisfeita com os serviços que lhe são prestados.

Nesse contexto, eficiência diz respeito a uma relação custo benefício
entre os recursos utilizados e o resultado obtido. Uma administração eficiente é aquela
que faz mais com menos, ou seja, é capaz de otimizar os recursos, utilizando-os com o
maior proveito possível, evitando desperdícios.

Eficácia por outro lado, significa a capacidade de atingir objetivos. Um
governo eficaz é aquele que alcança suas metas, ou seja, aquele que diz que vai fazer e
faz.

Por fim, efetividade é a capacidade de uma política de realmente resolver
um problema ou transformar uma determinada realidade, melhorando a qualidade de
vida da população. Não basta que uma política economize recursos e alcance metas,
mas deve ser capaz de proporcionar uma melhoria real nos serviços e na condição de
vida do povo.

Não se pode passar despercebido no campo operacional as inúmeras
ações desenvolvidas pelo município durante o exercício de 2016, tais como: Reforma de
Unidades municipais de Ensino, Construção de Quadra Poliesportiva, Construção de
Creche, Reforma de praça, Reforma e Ampliação de Unidades básicas de saúde,
Execução de serviços de terraplanagem na Zona Rural do Município dentre outras.

VIII – ASPECTO PATRIMONIAL

Todos os anos o poder público em suas diversas atividades destina
significativa parcela de recursos à aquisição de materiais que serão utilizados com as
mais diferentes finalidades visando o atendimento da população. São bens móveis e
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imóveis, bens de consumo e material permanente, bens corpóreos e incorpóreos, que o
município deve gerir, utilizando-os para os objetivos públicos, conservar e controlar,
evitando deterioração, desvio e extravio.

Bens imóveis são o conjunto de edificações e terrenos que não podem ser
deslocados de seu local de instalação. Por sua vez, os bens móveis são aqueles que
podem ser deslocados de um local para outro, como mobiliário, veículos, computadores,
etc.

Por material de consumo entende-se aquele que se esgota com a sua
utilização. Normalmente, devem ser adquiridos constantemente, a fim de repor os que já
foram utilizados. São exemplos papel, toner de impressora, canetas, clipes de papel,
combustíveis, etc. São definidos como despesas de custeio, da categoria econômica
despesas correntes.

Por sua vez, material permanente pode ser entendido como aquele que
não se esgota com a utilização, incorporando-se definitivamente ao patrimônio público.
Como exemplos, têm-se mobiliário, veículos, computadores, etc. São definidos como
despesas de investimento, da categoria econômica despesas de capital.

Bens corpóreos são os que têm existência material, como uma mesa, um
terreno, um livro, etc. Bens incorpóreos são direitos, tais como licenças de software,
direitos autorais, obrigações, dívidas a receber, etc.

Todo esse conjunto de materiais constitui o patrimônio público, o qual
foi adquirido com recursos da sociedade.

Há vários aspectos da gestão do patrimônio público municipal que o
Vereador pode ajudar a fiscalizar: Se há um sistema de controle patrimonial que permita
salvaguardar os bens públicos da Entidade.

Os bens adquiridos têm relação com as atividades do município e com as
necessidades dos munícipes: trata-se aqui de evitar a aquisição de bens desnecessários,
inúteis ou supérfluos, bem como fiscalizar a existência de bens ou equipamentos
ociosos, obras paradas, incompletas ou sem uso.

No ano de 2016 a Prefeitura incorporou ao patrimônio público municipal
o valor de R$: 228.713,84 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e treze reais, e oitenta
e quatro centavos), na aquisição de equipamentos e material permanente para diversas
Secretarias do Município.
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IX - CONCLUSAO

Concluímos que atual Administração atendeu os requisitos necessários
para uma boa gestão, mesmo em tempos de grave crise financeira que foi o caso do ano
de 2016. Contudo conseguiu manter equilibradas suas contas, não atrasando folhas de
pagamento e obrigações patronais do funcionalismo público municipal, bem como
fornecedores e prestadores de serviço, tudo isso buscando sempre a promoção do bem
estar social do povo de Olho D’água das Flores.

Maria Ester Damasceno Silva
Prefeita
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