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1. RESUMO

No anseio de atender a grande reforma na Contabilidade Pública, sendo esta

prevista nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público –

NBCASP, e a Portaria expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional, ocasionando em

um gestão compromissada em obter dados mais confiáveis e responder aos interesses

da sociedade sobre a temática, apresentamos este Relatório instrumento de

acompanhamento das adequações e dos processos em curso sobre a gestão

patrimonial mobiliária do Poder Executivo do Estado de Alagoas.

Devido à quantidade e às inúmeras peculiaridades dos bens móveis que compõe

um patrimônio cada Unidade Gestora - UG- do Poder Executivo do Estado

apresentam inconsistências, dispostas em seu Inventário Mobiliário.

Diante deste cenário, surge a necessidade de formalizar os procedimentos de

conciliação e mensurar os devidos resultados, de tal forma que estes proporcionem

um controle eficiente e automatizado dos bens móveis. Não obstante, é necessário

enfatizar de que este documento perpassa por atualizações periódicas e, em suma, este

produto da Superintendência de Gestão Patrimonial- SGP/SEPLAG- buscará:

I) Expor com os desafios da temática, sinalizando as diretrizes de atuação;

II) Prover explanações sobre a definição e metodologia do índice; e

III) Analisar e mensurar os resultados obtidos por cada órgão e entidade no decorrer

do mês de setembro de 2019.
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2. INTRODUÇÃO

A Gestão Patrimonial trata-se de procedimentos padronizados com a finalidade

de administrar de cada bem, móvel e imóvel, daquele que detêm a posse. Assim como

na esfera privada, o setor público incorporou mecanismo de registro, de tombamento,

de utilização, guarda, conservação e alienação de cada bem pertencente a unidade

gestora.

Isto posto, presenciamos recentemente a grande reforma na Contabilidade Pública,

sendo esta prevista nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor

Público – NBCASP, e o engajamento por parte Secretaria do Tesouro Nacional,

ocasionando em um gestão compromissada em obter dados mais confiáveis e

responder aos interesses da sociedade sobre a temática.

Assim, no Poder Executivo do Estado de Alagoas, compete à Superintendência de

Gestão Patrimonial - SGP/SEPLAG prover o planejamento e liderar as

ações do governo que forneçam maior eficiência, eficácia, economicidade e

efetividade sobre a temática.

Devido à quantidade e às inúmeras peculiaridades dos bens móveis que compõe

um patrimônio cada Unidade Gestora - UG- do Poder Executivo do Estado

apresentam inconsistências, dispostas em seu Inventário Mobiliário, sendo estas:

I) Defasagem das Notas Fiscais;

II) Ausências dos Processos de Aquisição;

III) Falta de controle sobre o Tombamento do Bem; entre outros.

Assim, implementar métodos e ferramentas gerenciais, que forneçam maior

eficiência, eficácia, economicidade e efetividade apresenta-se como elemento de alta

prioridade. Nessa perspectiva, apresentamos o mais novo mecanismo de mensuração

de frente a Gestão Patrimonial, o Índice de Gestão Patrimonial Mobiliária

(IGPm).
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Antes de adentramos nas especificidades acerca da metodologia e possíveis

impactos deste índice, faz-se necessário prover uma breve explanação da conjuntura

do Estado de Alagoas e a atuação da SGP/SEPLAG frente a temática para que seja

obtido uma simetria informacional entre a SEPLAG e os(as) leitores(as).

Atualmente a estrutura organizacional do Poder Executivo do Estado de Alagoas

é composta por 50 (cinquenta) órgãos, cada qual possui suas competências e

especificidades sobre a Administração Pública. A SGP/SEPLAG, por intermédio das

superintendências e parceiros expostos, pautou-se em três frentes distintas acerca da

gestão patrimonial:

I) Levantamento físico e padronização das informações referente a área mobiliária e

imobiliária de cada órgão da esfera executiva estadual, entre eles o da SEPLAG;

II) Adoção e implementação de um Sistema de Gestão Patrimonial para o

gerenciamento das informações colhidas e;

III) Provimento de instrumentos normativos a serem observados no âmbito do Poder

Executivo, em conformidade com a temática exposta na Portaria da STN.

No tocante da primeira dimensão, a SGP/SEPLAG iniciou a política de

padronização acerca do inventário estadual. Por intermédio do conteúdo exposto no

Ofício Circular nº 11/2018-GS/SEPLAG, solicitamos para todos os órgãos

encaminhar seu respectivo inventário, balizado no modelo e layout informacional.

Neste âmbito, coube a Superintendência supracitada e a parceira Vetor Brasil analisar

e aprovar, ou não, os Inventários expostos, bem como prover o(s) motivo(s) que

ocasionaram o devido parecer da instituição.

Dando continuidade a continuidade temporal, a SGP apresentou no dia 01° de

novembro de 2018 a mais nova plataforma do Estado, denominada de Portal do

Patrimônio. Trata-se de uma ferramenta de gestão destinada à modernização,

capacitação, transparência e expansão do conhecimento dos procedimentos realizados

no âmbito de patrimônio.
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Este instrumento apresenta-se como um dos maiores e mais completos

instrumentos acerca da área patrimonial do país e sua respectiva criação apresentou-se

como uma ponte entre e a primeira e segunda frente de atuação, pois a SGP/SEPLAG,

centralizou esforços para adoção, modificação, implementação e suporte de um

Sistema Integrado que permitisse um controle mais efetivo da Gestão Mobiliária

do Estado.

Assim, a Secretaria apresentou ao Estado o URBEM, um sistema informacional

totalmente gratuito, em que possibilita o cadastro não somente do Bem Móvel, mas

também informações pertinentes referente a sua aquisição e histórico como: cadastro

de fornecedores, unidades de lotação, responsáveis, seguros, empréstimos, medidas de

garantias, estado de conservação, forma de aquisição, entre outros elementos.

Para além, a tecnologia do sistema é baseada em nuvem (cloud), tornando o

acesso simples e seguro. O mesmo pode ser acessado de qualquer dispositivo como

computadores, tablets ou smartphones, assim, utiliza de forma colaborativa e

materializa a coleta de dados que é distribuída de acordo com as especificidades do

Estado.

A SGP/SEPLAG, no exercer de suas atribuições, diagnosticou um baixo

quantitativo de bens migrados manualmente no Sistema. Como elucidado, cada

unidade gestora possui um nível, um tipo e um grau de complexidade acerca das

inconsistências em seu Inventário, ou seja, constatamos que no decorrer temporal,

grande parte dos órgãos estaduais de Alagoas deixaram de prover uma alimentação no

sistema patrimonial por não conterem informações cruciais para sua respectiva gestão

e transparência.

Deste modo, buscamos em janeiro de 2019 promover a celeridade na atividade,

sendo que para isto contactamos os 50 (cinquenta) órgãos visando realizar uma nova

análise da Relação Patrimonial e, em caso positivo, migrarmos os Bens Móveis que

apresentavam consistência ao Sistema.
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Gráfico 1- Cadastro de Bens Móveis no Sistema URBEM

Em paralelo, disponibilizamos de cursos de capacitação presencial - por

meio da Escola de Governo - EGAL e com duração de 03h00mm (três horas), tendo

como finalidade a expansão de conhecimentos técnicos sobre o Sistema de Gestão

Patrimonial adotado para os(as) servidores(as). Foram ofertadas 21 (vinte e uma)

turmas com mais de 100 (cem) servidores(as) capacitados(as).

Portanto, tal implementação exige um rompimento das práticas de gestão
até vigentes nas unidades gestoras e, por isto, coube a SGP/SEPLAG e ofertar

mecanismos de capacitação aos(às) servidores(as) ligados(as) a área patrimonial.

Como última frente, para que o Poder Executivo alagoano passasse a cumprir

todos os requisitos estabelecidos pela STN, bem como gerir seu patrimônio de

maneira mais efetiva fez-se necessário a elaboração de instrumentos legais,
tanto para o mobiliário quanto imobiliário. Desta forma, elaboramos 02 (dois)

Projetos de Leis, sendo o primeiro voltado especificamente a área de Gestão

Imobiliária e o segundo sobre a Isenção de emolumentos por parte do Governo

alagoano, ao mesmo tempo, redigimos 01 (um) Decreto que contempla á Gestão

Mobiliária.

Isto posto, caberá neste momento tecermos sobre a mais nova ferramenta

apresenta métricas quantitativas e qualitativas acerca da gestão patrimonial de cada

órgão e entidade do Poder Executivo Estadual: o IGPm.
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3. O ÍNDICE DE GESTÃO PATRIMONIAL MOBILIÁRIA –

IGPm

O IGPm trata-se de um conjunto de critérios e especificações técnicas, constantes

neste documento, referentes às metas de quantidade e qualidade da prestação das

atividades patrimoniais, que serão utilizados para fomentar a eficiência, eficácia

e efetividade dos recursos alocados em cada órgão e entidade, bem como prover uma

transparência mais precisa ao(à) cidadão(ã).

A avaliação do desempenho do público-alvo será realizada por meio da aplicação

de dois fatores (dimensões):

I) FATOR DE DISPONIBILIDADE – FDI

O FDI terá a função de aferir o atendimento dos prazos, estabelecidos pela

SGP/SEPLAG, por parte dos órgãos e entidades acerca das informações patrimoniais

do Estado. Não obstante, a métrica proverá a devida Prestação de Contas à Secretaria

do Tesouro Nacional, ou seja, proporcionará transparência quantitativa do Inventário

Físico.

II) FATOR DE DESEMPENHO - FDE

Atualmente, o quantitativo informacional do patrimônio trata-se de um grande

desafio na gestão pública. O FDE apresenta-se com o intuito de prover a (i)

comparativo quantitativo entre o Inventário Físico e os Bens Conciliados no sistema;

(ii) a simetria informacional entre os elementos comparados e; (iii) diretrizes futuras

da gestão patrimonial de cada órgão.

Os resultados obtidos pelos órgãos no IGPm serão classificados de acordo com a

seguinte relação:
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Índice de Gestão Patrimonial Mobiliária- IGPm

Objetivo Mensurar o cumprimento das demandas estabelecidas pela SGP/SEPLAG.

Forma de

Medição
A ponderação dos resultados obtidos no FDI e FDE por parte das unidades gestoras.

Sistema de

Pontuação

Critério Nota

90% do atendimento, ou completo, das exigências do Índice. 100

75% do atendimento das exigências do Índice. 0,75

50% do atendimento das exigências do Índice. 0,50

25% do atendimento das exigências do Índice. 0,25

Não atendimento das exigências do Índice. 000

Verificador SGP ligada à SEPLAG.

Periodicidade Mensalmente.

Ativação Juntamente com a Implementação Geral do Índice.

3.1. Metodologia das Dimensões

Conforme exposto anteriormente, o índice apresentará a conciliação entre os

resultados obtidos no Fator de Disponibilidade com o Fator de Desempenho. Isto

posto, cumpre evidenciar que o FDI será composto por 01 (um) indicador

enquanto o FDE apresenta o compêndio de 04 (quatro) métricas. Assim,

o IGPm é expresso pela seguinte equação matemática:

Em que:
IGPm --> Índice de Gestão Patrimonial Mobiliária;
FDI --> Fator de Disponibilidade;
Pfdi --> Peso do Fator de Disponibilidade;
FDE --> Fator de Desempenho;
Pfde --> Peso do Fator de Desempenho.
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Não obstante, cada dimensão possui uma fórmula de cálculo. Levamos em

consideração as peculiaridades dos dados analisados, para que possa ser realizado e

assegurado o ranqueeamento entre os órgãos executivos do poder estadual alagoano.

Desta forma:

A) Dimensão: Fator de Disponibilidade

Onde:
FDI --> Fator de Disponibilidade;
NI1 --> Nota do Indicador: Disponibilização da Relação Patrimonial;
PI1 --> Peso do Indicador: Disponibilização da Relação Patrimonial.

B) Fator de Desempenho

Em que:
FDE --> Fator de Desempenho;
NI1 --> Nota do Indicador: Conciliação da Relação Patrimonial;
PI1 --> Peso do Indicador: Conciliação da Relação Patrimonial;
NI2 --> Nota do Indicador: Relação dos Fornecedores;
PI2 --> Peso do Indicador: Relação dos Fornecedores;
NI3 --> Nota do Indicador: Qualidade Informacional da Nota Fiscal;
PI3 --> Peso do Indicador: Qualidade Informacional da Nota Fiscal;
NI4 --> Nota do Indicador:Qualidade dos Bens Móveis;
PI4 --> Peso do Indicador: Qualidade dos Bens Móveis.

Cada instrumento, Fatores e Indicadores, possuirá uma escala numérica que pode

variar entre 0 (zero) e 100 (cem), em que 0 (zero) representa a pior avaliação possível

a ser obtida pela órgão/entidade e 1 (cem) o cumprimento de todas as metas

estabelecidas, representando assim, a execução das atividades patrimoniais, bem

como a a qualidade informacional entregue pelo público-alvo.

Todos os cálculos apresentados deverão ser realizados considerando-se apenas

duas casas decimais, devendo-se seguir a seguinte regra de arredondamento:
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I) Se o algarismo da terceira casa decimal for menor que 5, o algarismo da segunda

casa decimal não se modifica. Exemplo: 0,542 = 0,54.

II) Se o algarismo da terceira casa decimal for maior ou igual a 5, incrementa-se em

uma unidade o algarismo da segunda casa decimal. Exemplo: 0,547 = 0,55.

O mesmo é válido para os casos em que o cálculo resultar em um algarismo com

mais de três casas decimais. As operações apresentadas acima deverão ser aplicadas

progressivamente até se atingir a 2ª casa decimal no resultado, apenas.

Como última observação neste ponto, a Dimensão FDI apresenta um percentual

de aferição menor em relação a outra dimensão. Especificamente, o FDI será

disposto com o peso de 16% (dezesseis por cento) do valor final para

composição do IGPm, enquanto o FDE contempla 84% (oitenta e quatro

por cento).

3.2. Atualização do Índice

A SGP/SEPLAG, no exercício de suas atribuições, compromete-se atualizar

mensalmente e divulgar os resultados obtidos por cada órgão no IGPm.

A transparência das informações se dará pela emissão de um Relatório, via os

canais de comunicação, contendo: (i) a contextualização da conjuntura, (ii) a memória

de cálculo dos indicadores aferidos e, (iii) as justificativas dos resultados obtidos.

3.3. Descrição das Métricas dos Indicadores

Para que o Estado de Alagoas apresente sua Conciliação Patrimonial para à

Secretaria do Tesouro Nacional, faz-se necessário o levantamento quantitativo e

qualitativo dos Bens Móveis. Dito isto, evidenciamos a seguir as métricas que

contemplarão a temática.
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3.3.1. Métrica do Fator Disponibilidade

Indicador Disponibilização da Relação Patrimonial

Descrição do

indicador
Averiguar se a informação foi enviada no prazo.

Forma de

Medição
Verificação o recebimento das informações, por intermédio dos canais de

comunicação e do Sistema de Gestão Patrimonial gerenciados pela SGP.

Percentual em

relação a

Dimensão

0,16%

Unidade de

Medida

Critério Nota

Enviada no Prazo. 100
Atendimento fora do Prazo, porém com justificativa

APROVADA pela SGP
0,50

Não enviada no prazo e/ou com justificativa REPROVADA

pela SGP.
000

Verificador SGP ligada à SEPLAG.

Periodicidade Mensalmente.

A Relação Patrimonial deverá ser encaminhada pelo órgão até o último dia

útil do respectivo mês. Caso o prazo não seja atendido, é direito da entidade

manifestar justificativa, contudo, a mesma será apreciada pela a equipe da SGP.

O indicador de Disponibilização da Relação Patrimonial não apresenta equações

matemáticas para mensuração e sua validação ocorrerá por meio de comunicado

oficial emitido para a SPG/SEPLAG.
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3.3.2. Métricas do Fator Desempenho

Indicador Conciliação Patrimonial

Objetivo
Análise comparativa quantitativa entre as informações disponibilizadas no modelo de Relação Patrimonial

exigido pela SGP/SEPLAG e arquivo gerado pelo Sistema de Gestão Patrimonial.

Forma de

Medição
CP= )

Estado do Bens de  totalao rela玢o em Órgão do Bens de Total
Físico Inventário no Bens de Total ao rela玢o em Sistema no Bens de Total( * 100

* CP --> Conciliação Patrimonial.

Peso do

Indicador na

Dimensão

0,40%.

Unidade de

Medida
0 - 100

Verificador SGP ligada à SEPLAG.

Periodicidade Mensalmente.

Indicador Relação dos Fornecedores

Objetivo
Verificar se os órgãos possuem o gerenciamento informacional de seus Fornecedores dos Bens Móveis

adquiridos.

Forma de

Medição
RF= )

Físico Inventário no Móveis Bens de Total
esFornecedor com Móveis Bens de Total( * 100

* RF --> Relação de Fornecedores.

Percentual em

relação a

Dimensão

0,08%.

Unidade de

Medida
0 - 100

Verificador SGP ligada à SEPLAG.

Periodicidade Mensalmente.
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Indicador Qualidade Informacional da Nota Fiscal

Objetivo Verificar se os órgãos possuem o gerenciamento informacional de suas Notas Fiscais.

Forma de

Medição
RF= )

Físico Inventário no Móveis Bens de Total
Fiscal Nota com Móveis Bens de Total( * 100

* QNF --> Qualidade Informacional das Notas Fiscais.

Percentual em

relação a

Dimensão

0,08%.

Unidade de

Medida
0 - 100

Verificador SGP ligada à SEPLAG.

Periodicidade Mensalmente.
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Indicador Qualidade dos Bens Móveis

Objetivo
Mensurar o quantitativo de Bens Móveis avaliados, bem como se o órgão/entidade possuem defasagem no

material mobiliário.

Forma de

Medição

I) Encontrar o Percentual de Classificação dos Bens:

BN = )
noSistema Bens de Total

Novos Bens de Total(

BO = )
noSistema Bens de Total

Ótimos Bens de Total(

BB = )
noSistema Bens de Total

Bons Bens de Total(

BR = )
noSistema Bens de Total
Regulares Bens de Total(

BM = )
noSistema Bens de Total

Manuten玢o Bens de Total(

BRu = )
noSistema Bens de Total

Ruins Bens de Total(

BRe = )
noSistema Bens de Total

isRecuperáve Bens de Total(

BI = )
noSistema Bens de Total

veisIrrecuperá Bens de Total(

Onde:

BN --> Total de Bens Novos --> Peso: 1,0;

BO --> Total de Bens Ótimos --> Peso: 0,8;

BB --> Total de Bens Bons --> Peso: 0,6;

BR --> Total de Bens Regulares --> Peso: 0,5;

BM --> Total de Bens Manutenção --> Peso: 0,4;

BRu --> Total de Bens Ruins --> Peso: 0,3;

BRr --> Total de Bens Recuperáveis --> Peso: 0,2;

BI --> Total de Bens Irrecuperáveis --> Peso: 0,0;

II) Aplicar o Somatório dos resultados obtidos em cada classificação, dividindo pela soma de seus respectivos
pesos:

QBM=
2,03,04,05,06,08,01

)0,0 .(BIr )0,2 . (BRe)0,3 . (BR)0,4 . (BM)0,5 . (BR)0,6 . (BB)0,8 . (BO)1,0 . (BN




* QBM --> Qualidade dos Bens Móveis.
Percentual em

relação a

Dimensão

0,28%.

Unidade de

Medida
0 - 100

Verificador SGP ligada à SEPLAG.

Periodicidade Mensalmente.
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Visando possibilitar uma simetria informacional acerca do Índice, optamos

apresentar um resumo abaixo sobre o conteúdo.

ÍNDICE DE GESTÃO PATRIMONIAL MOBILIÁRIA

Mensuração

Quantitativa e
Qualitativa, dos
Bens Móveis do
Poder Executivo
Estadual de
Alagoas.

Escala do Índice

0,00- 0,24- Péssimo;

0,25- 0,50- Ruim;

0,51- 0,75- Regular;

0,75- 0,90- Bom;

> 0,90 - Ótimo.

Dimensões

Fator Disponibilidade
FDI - 0,16%

Fator Desempenho
FDE - 0,84%

Indicadores

FDI
01Métrica

FDE
04 Métricas

Periodicidade

Avaliação MENSAL;

SEPLAG - 10° dia
útil apresentará os

resultados.

Enviar a Relação Patrimonial
para:

patrimonio@seplag.al.gov.br
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4. O IGPm : RESULTADOS

Apresentar o relatório mensal do IGPm é revisitar os resultados de nossos

projetos, atividades e eventos realizados neste último ano. Neste espaço teceremos

sobre os resultados alcançados pelas unidades gestoras do Poder Executivo do Estado

de Alagoas.

Um resultado possível dessa iniciativa é visibilizar dados estatísticos que

evidenciam a conjuntura patrimonial do poder executivo e, com isso, subsidiar a

elaboração de políticas públicas que contemplem sobre a temática. De todo modo, o

que se observa a partir dos resultados alcançados é que certa parcela das unidades

gestoras obtiveram resultados insatisfatórios tendo em vista o fato de não

encaminharem sua Conciliação Patrimonial para a SGP/SEPLAG.

Entretanto, também se observou um crescente engajamento pela maior parte das

UG, culminando em resultados mais satisfatórios, comparados ao longo de 2018 e

2019.

Com este relatório espera-se também prestar um serviço à sociedade brasileira,

por meio da apresentação de dados robustos e confiáveis. A opção por evidenciar as

disparidades das informações apresentadas por cada órgãos, através dos resultados

mensurados, colocará em marcha iniciativas, existentes ou novas, de gestão

patrimonial.

Isto posto, apresentamos neste momento a classificação das Unidades Gestoras do

Estado de Alagoas, bem como seu respectivo resultado obtido:
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Posição Nome do órgão SIGLA Mensuração do
IGPm

1°
Secretaria de Estado do Planejamento Gestão e

Patrimônio
SEPLAG 100,00

2° Departamento Estadual de Transito de Alagoas DETRAN/AL 99,96

3°
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos

Hídricos
SEMARH 99,36

4° Instituto de Tecnologia em Informatica e Informação ITEC 99,34

5° Secretaria de Estado de Prevenção à Violência SEPREV 99,22

6° Departamento de Estradas de Rodagem DER/AL 99,08

7°
Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da

Inovação
SECTI 98,73

8°
Companhia de Edição, Impressão e Publicação de

Alagoas
CEPAL 96,99

9° Gabinete Civil GABCIVIL 92,52

10°
Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de

Alagoas
ARSAL 92,07

11° Polícia Civil de Alagoas PC/AL 91,44

12° Secretaria de Estado da Fazenda SEFAZ 91,13

13° Secretaria de Estado da Segurança Pública SSP 88,87

14° Controladoria Geral do Estado CGE 87,54

15°
Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento

Social
SEADES 86,98

16°
Unidade Gestora Única do Regime Próprio de

Previdência Social de Alagoas

ALAGOAS

PREVIDÊNCIA
86,25

17° Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego SETE 84,58

18°
Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural

Sustentável
EMATER 80,44
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19° Agência de Fomento de Alagoas s/a DESENVOLVE 79,03

20° Secretaria de Estado da Mulher e dos Direitos Humanos SEMUDH 76,05

21° Secretaria de Estado da Infraestrutura SEINFRA 76,02

22°
Companhia Alagoana de Recursos Humanos e

Patrimoniais
CARHP 75,90

23° Secretaria de Estado da Saúde SESAU 75,57

24° Fundação de Amparo à pesquisa de Alagoas FAPEAL 73,82

25° Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude SELAJ 69,35

26° Procuradoria Geral do Estado de Alagoas PGE 68,76

27° Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social SERIS 64,30

28° Serviços de Engenharia do Estado de Alagoas S/A SERVEAL 63,03

29° Instituto Zumbi dos Palmares IZP 58,03

30° Junta Comercial do Estado de Alagoas JUCEAL 56,68

31° Perícia Oficial do Estado de Alagoas PO/AL 56,45

32° Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas UNCISAL 56,20

33° Instituto de Terras e Reforma Agrária de Alagoas ITERAL 55,88

34° Corpo de Bombeiro Militar de Alagoas CBM/AL 54,86

35° Secretaria de Estado da Educação SEDUC 53,44

36° Agência de Modernização da Gestão de Processos AMGESP 50,20

37° Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas DITEAL 46,82

38° Secretaria de Estado da Cultura SECULT 46,58
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39°
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e

Turismo
SEDETUR 45,82

40° Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas IMA 45,13

41° Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas ADEAL 38,03

42°
Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de

Alagoas
IDERAL 36,14

43° Polícia Militar de Alagoas PM/AL 35,68

44° Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON 25,55

45° Defensoria Pública do Estado de Alagoas DPE 0,00

46°
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado

de Alagoas
IPASEAL SAÚDE 0,00

47°
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e

Aquicultura
SEAGRI 0,00

48° Secretaria de Estado da Comunicação SECOM 0,00

49°
Secretaria de Estado de Transporte e Desenvolvimento

Urbano
SETRAND 0,00

50° Universidade Estadual de Alagoas UNEAL 0,00

Importante destacar que a metodologia adota por este Índice possibilita
acompanhar o desempenho geral do Poder Executivo do Estado de
Alagoas mensalmente, por sua vez, o resultado tende a prover celeridade, no que
se refere eficiência, eficácia e efetividade, acerca das políticas públicas sobre a
temática. Assim, evidenciamos o desempenho do Estado referente ao mês de
Setembro 2019:

Poder Executivo do Estado de Alagoas AL 40,22
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final do ano de 2018 o Estado brasileiro, seja na esfera da União seja em cada

ente federativo, presenciou o período do exercício democrático de cada cidadão(ã): as

eleições para os representantes do poder público executivo e legislativo. No estado de

Alagoas presenciamos a reeleição do governador, a atual excelência José Renan

Vasconcelos Calheiros Filho.

Uma das diretrizes deste novo mandato pauta na reforma administrativa do Poder

Executivo Estadual alagoano, ou seja, presenciamos até a presente data o (i)

realinhamento das atribuições de determinados órgão, (ii) exonerações, mudança de

postos, nomeações e aguardo de decisão do poder em relação aos servidores(as) do

Estado. Desta forma, certa parcela dos órgãos não possuem, momentaneamente,

seu(sua) gestor(a) patrimonial, dificultando a gestão dos bens e a exposição da

Relação Patrimonial para a SEPLAG.

Embora na atual conjuntura o Estado alagoano disponha de um sistema de gestão

para a temática é indispensável que os(as) gestores(as) patrimoniais coordenem e

projetem o controle das informações dos respectivos bens que órgão detêm a posse,

até o período de desfazimento do material.

Não obstante, os resultados quantitativos dos bens móveis obtidos até a presente

data estão distante da conjuntura atual do Estado de Alagoas, principalmente ao

observamos as três grandes áreas de repasse financeiro da União: Educação, Saúde e

Segurança Pública.

Estes fatos reforçam a necessidade da implementação de metodologias para que

se tenha o mínimo de segurança a respeito da perfeita conciliação dos bens. Pensando

neste ponto, previamente a SGP/SEPLAG apresentou em maio de 2019 o Relatório de

Procedimento de Conciliação Patrimonial em que instrui cada unidade

gestora quanto as possíveis defasagens informacionais dos bens permanente que

detêm.

Ainda assim, é necessário que se continue, progressivamente, a promover

políticas abrangentes adaptadas e, por isto, a SGP/SEPLAG vem desenhando outras

possíveis metodologias, dentre elas o procedimento de auditoria interna em que

contemplará todos os critérios relativos à gestão patrimonial.
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