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MENSAGEM 
 
 

A Assembleia Legislativa de Sergipe - ALESE iniciou o ano de 2020 repleto de 
expectativas, desafios e projetos.  Porém, alguns foram alterados por causa da pandemia 
mundial, da qual infelizmente não saímos ilesos, mas propiciou outros desafios e 
reestruturação o qual não estávamos acostumados. Nos reinventamos para executar o melhor 
para os sergipanos.  

 
A legislatura da ALESE adaptou-se aos novos hábitos de trabalho, colocou para 

trabalhar remotamente desde o início da pandemia todos os servidores com comorbidades, 
adotou regras para conter o novo coronavírus no ambiente de trabalho. Todas as Resoluções 
aprovadas em 2020 fazem referência ao combate à Covid-19, inclusive a que determinou que 
pudéssemos trabalhar remotamente com o Sistema de Deliberação Remota (SDR). 

 
A ALESE realizou audiências públicas, Sessões Plenárias com aprovações de 

emendas à Constituição do Estado relevantes para o momento que Sergipe vivia diante da 
pandemia do novo coronavírus.  

 
O trabalho legislativo não parou. Foram diversas aprovações que consolidaram 

a segurança jurídica necessária para garantir o melhor para o dia a dia do sergipano. Foram 
desafios diários no trabalho de cada parlamentar, de cada funcionário que fez a Assembleia 
Legislativa de Sergipe fazer do ano 2020 um ano de superação. Diante de um cenário repleto 
de desesperanças no início, esse relatório de gestão nos remete aos avanços que a ALESE fez 
e propiciou ao Estado de Sergipe, com relevantes propostas aprovadas para a sociedade. 

 
 
 
A todos, o nosso muito obrigado. 
 
 
 
 
 
 

LUCIANO BISPO DE LIMA 
Presidente da Assembleia Legislativa 
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1- INTRODUÇÃO 
 

O Relatório de Gestão da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe tem a 

finalidade de apresentar à sociedade e aos órgãos de controle interno e externo a Prestação de 

Contas Anual do Exercício de 2020, estruturado conforme disposição do art. 5 e art. 38 da Lei 

Complementar nº 205, de 2011, instruções normativas e regimento interno do Tribunal de Contas 

do Estado de Sergipe nos termos do art. 85, sintetizando os atos administrativos por meio de 

demonstrativos orçamentários, financeiros e patrimoniais, da gestão do Excelentíssimo Senhor 

Presidente Luciano Bispo de Lima. 

O Poder Legislativo Estadual é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída 

por 24 Deputados, representantes do povo, eleitos e empossados na forma da Lei, para uma 

legislatura de quatro anos. A Assembleia Legislativa exerce sua função de representar o povo 

sergipano, elaborar proposições legislativas, fiscalizar os atos do Poder Executivo do Estado de 

Sergipe na aplicação dos recursos públicos, de acordo com as finalidades e competências 

dispostas no Título III, Capítulo I da Constituição Estadual. 

Possui sua sede na Av. Ivo do Prado, s/n – Palácio Governador João Alves Filho - na 

cidade de Aracaju, Capital do Estado de Sergipe, sendo inscrita na Receita Federal do Brasil sob o 

CNPJ nº 13.170.840/0001-44. 

 
 
2- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
As funções constitucionais da Assembleia Legislativa são exercidas diretamente 

pelos parlamentares, os quais contam com o suporte de estrutura legislativa, administrativa e 

da controladoria. As estruturas técnicas são diretamente subordinadas à Presidência e a Mesa 

Diretora, conforme dispõe a Resolução nº 50, de 20 de dezembro de 2018. 

A Mesa Diretora é um órgão colegiado político institucional que exerce a direção 

e a coordenação dos trabalhos legislativos e administrativos, cujos titulares são parlamentares, 

eleitos entre os pares, para mandato bienal. A seguir, apresenta-se a visualização gráfica dessa 

estrutura: 
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A Presidência da Assembleia Legislativa, como órgão administrativo singular de 

direção superior, nos termos do Regimento Interno, conta com a seguinte estrutura: 
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A direção da estrutura legislativa e administrativa subdivide-se, basicamente, 

em Secretaria-Geral da Mesa Diretora e Diretoria-Geral, ambas situadas no mesmo nível 

hierárquico. A Secretaria-Geral da Mesa Diretora é estruturada em coordenadorias, enquanto 

que a Diretoria-Geral é departamentalizada, de maneira funcional, em diretorias e 

coordenadorias: 
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4- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 
A função principal da Assembleia Legislativa é legislar, isto é, elaborar o conjunto 

de leis que rege a vida das pessoas e o funcionamento do estado, bem como fiscalizar os atos 

do Poder Executivo, além de outras atribuições dispostas no artigo 46 da Constituição Estadual. 

 
4.1- PRODUÇÃO LEGISLATIVA 

 
A produção da Assembleia Legislativa é materializada pelo conjunto de 

proposituras tramitadas e aprovadas pelo Parlamento sergipano. No exercício de 2020, a 

Assembleia Legislativa realizou 298 sessões, classificadas regimentalmente, conforme a Tabela 

1. 

 
Tabela 1 – Quantidade de sessões realizadas pelo Poder Legislativo em 2020 

Sessão Quantidade 
Ordinária 22 

Extraordinária 21 
Extraordinária – Remota 252 

Especial 3 
Total 298 

          Fonte: COGEPLEG/SGM 

 
Devido à pandemia do novo coronavírus, as sessões passaram a ocorrer 

virtualmente através do Sistema de Deliberação Remota da Assembleia Legislativa do Estado 

de Sergipe (SDR/ALESE), aprovado pela Resolução nº 07/2020. A sessões que aconteceram por 

meio do SDR/ALESE são denominadas de “Extraordinárias – Remotas” e viabilizaram a 

manutenção das atividades legislativas do Parlamento. 

As sessões realizadas pelo Poder Legislativo propiciaram a tramitação regular de 

proposições, sujeitas à deliberação da Assembleia Legislativa, categorizadas como Proposta de 

Emenda Constitucional, Projeto de Lei Complementar, Projeto de Lei, Projeto de Decreto 

Legislativo e Projeto de Resolução, bem como Moção, Indicação e Requerimento, conforme o 

Gráfico abaixo. 
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Gráfico 1 –Quantidade de proposituras¹ apresentadas pelo Poder Legislativo em 2020 

 
Fonte: COGEPLEG/SGM Nota: 1- O intuito da Emenda Constitucional é fazer uma modificação da Constituição. O objetivo da Lei Complementar 
e da lei Ordinária é fazer a normatização de regras gerais e abstratas. De competência exclusiva do Poder Legislativo, o Decreto Legislativo é 
um ato normativo com eficácia equivalente à de uma lei. A finalidade da resolução é regular matérias de competência privativa e interna da 
Assembleia Legislativa, com eficácia de lei ordinária. Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia sobre 
determinado assunto, apelando, aplaudindo ou protestando. Indicação é a proposição em que são sugeridas a autoridades, órgãos ou 
entidades, dos três Poderes, em quaisquer esferas da Administração, medidas de interesse público que não caibam em projetos de iniciativa 
parlamentar. Requerimento é todo pedido feito ao Presidente da Assembleia, submetido ou não ao Plenário, sobre objeto de expediente ou 
ordem, de iniciativa de qualquer Deputado ou Comissão. 

 
A Tabela 2 mostra os estágios processuais, bem como totaliza as proposituras do 

Poder Legislativo. Em 2020 foram 2.290 proposituras, sendo 2.051 aprovadas, 220 em 

tramitação, 11 retiradas, 1 arquivada, 4 prejudicadas, 3 rejeitadas. Esse resultado é reflexo do 

trabalho desenvolvido pelo parlamento sergipano, que atuou em 2020 na produção de 

proposituras com valor jurídico, proporcionando estabilidade governamental e segurança 

jurídica no Estado de Sergipe. 

O Parlamento Sergipano efetua seu trabalho com o objetivo de legislar em 

benefício da população, funcionando como uma caixa de ressonância da opinião pública: eles 

falam em nome dos cidadãos, legislam apresentando, discutindo e deliberando proposições 

legislativas, fiscalizam e controlam a execução de ações e atos do Poder Executivo, e investigam 

ocorrências de ilícitos, através das Comissões Parlamentares de Inquérito. 

Além disso, cada parlamentar possui uma agenda de trabalho junto à sociedade, 

prestando esclarecimentos e prospectando os principais problemas econômicos, sociais, 

ambientais, entre outras naturezas, para discuti-los e propor soluções na Assembleia 

Legislativa ou cobrar ações do Poder Público.
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Tabela 2 – Detalhamento da Tramitação das Proposituras em 2020 

Proposituras Apresentadas Aprovadas Em Tramitação Retiradas Arquivadas Prejudicadas Rejeitadas Total 

Projetos de Emenda Constitucional 3 0 0 0 0 0 3 

Projetos de Lei Complementar 7 2 0 0 0 0 9 

Projetos de Lei 138 182 7 0 1 0 328 

Projetos de Decreto Legislativo 80 1 0 0 0 0 81 

Projetos de Resolução 21 0 0 0 0 0 21 

Moções 77 0 0 0 2 0 79 

Indicações 585 0 1 0 0 0 586 

Requerimentos 1.140 35 3 1 1 3 1.183 

Total 2.051 220 11 1 4 3 2.290 

Fonte: Coordenadoria Geral de Processo Legislativo. 
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É importante destacar que os conteúdos das proposituras aprovadas em 2020 

estão disponíveis no portal da transparência da Assembleia Legislativa e podem ser acessados 

através do seguinte endereço eletrônico: https://al.se.leg.br/proposituras-parlamentares/. A 

seguir é realizada uma descrição das principais proposituras aprovadas pelo Poder Legislativo.  

 
4.1.1- Emendas à Constituição 

 

Em 2020, a Assembleia Legislativa aprovou três propostas de emendas à 

Constituição do Estado de Sergipe. A Constituição Estadual é a Lei Maior do ordenamento 

jurídico do Estado de Sergipe, que traça os parâmetros do sistema jurídico e define os 

princípios e diretrizes que regem a sociedade sergipana, e somente é modificável por 

processos e formalidades especiais. O próprio dispositivo Constitucional prevê o 

procedimento que deve ser seguido pela Assembleia Legislativa para a sua modificação.  

 
Emenda Constitucional nº 51, de 15 de abril de 2020 

 

Aprovada durante a Sessão Remota na Assembleia Legislativa, a emenda 

constitucional estabelece que cabe ao Estado explorar, diretamente ou mediante concessão, 

os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei.  

Antes da emenda, apenas o Estado ou empresa Estatal podiam explorar os 

serviços de gás canalizado. Com a aprovação do dispositivo, o Estado de Sergipe está 

autorizado a realizar a concessão a empresas privadas. Isso significa a quebra do monopólio 

de distribuição e abre ao Estado a possibilidade de fazer concessões para a exploração do gás 

a partir de futuros investimentos da iniciativa privada. 

 
Emenda Constitucional nº 52, de 29 de abril de 2020 

 
Aprovada por unanimidade em sessão remota da Assembleia Legislativa, a 

emenda constitucional estabelece que, no exercício de 2020, as emendas individuais de 

caráter impositivo, devem ter metade de seu valor total destinada à área de saúde, 

especificamente para ações de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus. 

Portanto, foram destinados pelos parlamentares R$ 13.580.004,00 para serem utilizados no 

combate à Covid-19 pelo Poder Executivo.  
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Emenda Constitucional nº 53, de 10 de dezembro de 2020 
 
Essa emenda constitucional altera e moderniza em vários aspectos o arcabouço 

institucional das emendas individuais de caráter impositivo no Estado de Sergipe, que passam 

a vigir em simetria com a Constituição Federal, e, do total de recursos destinados  tais emendas,  

pelo menos 1/3 deve ser destinado a ações e serviços públicos de saúde, e a sua execução, 

inclusive referente a custeio, deve ser computada para fins do cumprimento do inciso II do § 

2º do art. 198 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou de 

encargos sociais. 

As emendas individuais de caráter impositivo apresentadas ao projeto de lei 

orçamentária anual também podem alocar recursos a Municípios por meio de transferência 

especial e transferência com finalidade definida.  

Os recursos da transferência especial devem ser repassados diretamente ao 

Município beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de instrumento 

congênere. Pertencem ao Município no ato da efetiva transferência financeira e devem ser 

aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo do 

Município beneficiado. Acrescenta-se ainda que, pelo menos 70% das transferências especiais 

devem ser aplicados em despesas de capital, o que amplifica a capacidade de investimento 

municipal através das emendas parlamentares individuais. 

Os recursos oriundos de transferência com finalidade definida devem ser 

vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e aplicados nas áreas de 

competência constitucional do Estado. 

As emendas impositivas constituem um importante mecanismo de atuação dos 

representantes do Poder Legislativo. Através delas, os parlamentares podem influenciar a 

destinação de recursos públicos. Portanto, em complemento às atividades precípuas de 

legislar e fiscalizar, as emendas impositivas permitem aos Deputados Estaduais a possibilidade 

de atuar diretamente no saneamento de carências específicas da sociedade sergipana. 

 
4.1.2- Lei Complementar 

 
Os principais projetos de leis complementares aprovados em 2020 estão 

relacionados a criação da Indenização por Flexibilização Voluntária (IFV), do repouso 
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remunerado do militar estadual (Lei nº 342/20) e dos membros das carreiras do sistema de 

segurança prisional (Lei nº 343/20).   

Por meio da lei complementar nº 344/20, a denominação de um cargo de 

Promotor de Justiça Cível e respectiva Promotoria de Justiça foram transformados e 

modificados. Essa lei institui a Transação Administrativa Disciplinar, com o fim de promover a 

solução pacífica e consensual dos conflitos, com responsabilização e justiça, dando a máxima 

efetividade dos direitos e interesses que envolvem a atuação institucional, por meio da 

implementação e da adoção de mecanismos de autocomposição. 

 
4.1.3- Lei Ordinária  

 
Os projetos de leis ordinárias aprovados pela Assembleia Legislativa em 2020 

tratam de uma variedade de temas relevantes, dentre os quais destacam-se os que estão 

associados ao combate à disseminação do novo coronavírus através da obrigatoriedade de 

utilização de máscaras de proteção respiratória (Lei nº 8.677/20). 

A Lei nº 8.692/20 torna obrigatória, durante o período de calamidade pública, 

em decorrência do surto de COVID-19, a sinalização de distância mínima de 1 (um) metro em 

filas de supermercados, hipermercados, lojas de conveniência, farmácias, estabelecimentos 

comerciais e congêneres. 

A Lei nº 8.725/20 dispõe sobre o pagamento de seguro e de pensão especial, 

conforme o caso, aos dependentes de servidores públicos efetivos e empregados públicos 

permanentes, bem como ao pessoal contratado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público, na forma da Lei nº 6.691, de 23 de setembro de 2009, pela 

Administração Pública Estadual - Poder Executivo, que tenham atuado no combate e no 

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN), decorrente 

do novo coronavírus, no âmbito do Estado de Sergipe, e que em razão disso tenham falecido. 

A Lei nº 8.726/20 trata das sanções aplicáveis em caso de descumprimento de 

medidas temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento da emergência em saúde 

pública de importância nacional (ESPIN), decorrente da COVID-19. A Lei nº 8.758/20 dispõe 

sobre as medidas excepcionais que podem ser tomadas no âmbito do Estado de Sergipe, como 

medida de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus, causador da COVID-19. 
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Registram-se as leis ordinárias que abordam sobre matérias orçamentárias no 

Estado de Sergipe, como por exemplo, a Lei nº 8.667, que altera aspectos da Lei nº 8.558/19 

(Lei de Diretrizes Orçamentária). E a Lei nº 8.756/20, que trata sobre as Diretrizes para a 

elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2021. A Lei nº 8.819/21, que dispõe sobre 

o Orçamento do Estado de Sergipe para o Exercício Financeiro de 2021, estimando a Receita e 

fixando a Despesa. 

Menciona-se, ainda, as leis que estão associadas com os temas sociais, tais como, 

a Lei nº 8.672/20 que obriga as empresas de telefonia fixa, móvel, internet e TV por assinatura 

a cancelarem a multa contratual de fidelidade quando o consumidor comprovar que perdeu o 

vínculo empregatício após a adesão ao contrato e a Lei nº 8.777/20 que institui a Política 

Pública de Recuperação e Reeducação de Autores de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher. 

Houve também aprovações de projetos de leis ordinárias relacionadas a assuntos 

ambientais, a exemplo da Lei nº 8.689/20, que proíbe no Estado de Sergipe, o fornecimento 

de canudos confeccionados em material plástico. A Lei nº 8.734/20, que altera aspectos da Lei 

nº 8.497/18, que dispõe sobre o Procedimento de Licenciamento Ambiental no Estado de 

Sergipe. A Lei nº 8.784/20 reconhece o INSTITUTO PANGEA - MEIO AMBIENTE, CULTURA E 

EDUCAÇÃO (IPAN) como de Utilidade Pública Estadual. 

Na área cultural, destaca-se a Lei nº 8.775/20, que dispõe sobre o Conselho 

Estadual de Cultura (CEC). A Lei nº 8.647/20, que declara a "Feira da Coruja do Município de 

Tobias Barreto" Patrimônio Cultural do Estado de Sergipe. A Lei nº 8.648/20, que Institui o 

"Santuário do Monte Carmelo", situado no Município de Carmópolis, Patrimônio Cultural do 

Estado de Sergipe.  

A Lei nº 8.652/20 declara a "Festa da Padroeira de Aracaju, Nossa Senhora da 

Conceição" Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe e a inclui no Calendário Oficial 

de Eventos do Estado de Sergipe. A Lei nº 8.686/20 institui o Dia do Rock e inclui no Calendário 

Cultural do Estado de Sergipe. 

 
4.1.4- Decretos Legislativos  

 
Os principais projetos de decretos legislativos aprovados em 2020 estão 

associados à pandemia do novo coronavírus. Tanto o Estado, como a quase totalidade dos 
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Municípios, tiveram reconhecidas, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar 

(Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos 

resultados fiscais previstos na respectiva Lei Orçamentária do Exercício de 2020, e da limitação 

de empenho de que trata o art. 9º da mesma Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de 

maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública. 

 
4.1.5- Resolução  

 
As resoluções aprovadas em 2020 abordaram temas voltados para o combate à 

Covid-19, estabelecendo regras e procedimentos para a Assembleia Legislativa (Resoluções nº 

6 e 8/20). Foi aprovada também a Resolução nº 7/20, que dispõe sobre o Sistema de 

Deliberação Remota da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe - SDR/Alese. Além disso, 

foram aprovadas as resoluções que concedem Título de Cidadania Sergipana. 

 
4.1.6- Moção 

 
Dentre as moções aprovadas em 2020, destacam-se aquelas que parabenizam o 

trabalho de combate a pandemia do novo coronavírus. A Moção de Aplauso nº 06/20 foi 

dedicada ao médico clínico geral Dr. Igor Carvalho de Souza, as enfermeiras Débora dos Santos 

Feitosa e Simone Dantas, ambas da Coordenação do PS, e a enfermeira Maria Márcia de 

Andrade Barros Nascimento, da Coordenação de Internamento, pela dedicação nos trabalhos 

de tratamento dos pacientes com covid-19, no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). 

A Moção de Aplauso nº 17/20 foi dada ao Instituto Tecnológico e de Pesquisas 

do Estado de Sergipe (ITPS) pelo relevante trabalho na prevenção ao contágio e a disseminação 

do Covid-19, por estar disponibilizando gratuitamente água ultrapura para as instituições e 

farmácias que estiverem produzindo álcool em gel 70% destinado à doação em hospitais, 

unidades básicas de saúde, asilos e instituições carentes. 

A Moção de Aplauso nº 18/20 foi concedida a Ordem dos Advogados do Brasil 

em Sergipe (OAB/SE), por solicitar a ausência da interrupção do fornecimento de água pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, ou até que novas medidas sejam tomadas, em face à instabilidade 

financeira causada pela pandemia do novo coronavírus e por ter sido atendida pela DESO. 

A Moção de Aplauso nº 19/20 foi dedicada ao Sergipe Parque Tecnológico 

(SERGIPETEC) pelo relevante trabalho na prevenção ao contágio e a disseminação do Covid-19, 
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tendo em vista a produção de máscaras de segurança em 3d (face shield) para distribuição 

gratuita em hospitais. 

A Moção de Aplauso nº 20/20 foi dada a Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

pelo relevante trabalho no combate a disseminação do Covid-19, em virtude da ajuda na 

produção de protetores faciais em impressoras 3d e pela produção e distribuição de álcool gel 

e álcool 70% glicerinado. 

A Moção de Aplauso nº 22/20 foi concedida ao excelentíssimo senhor Luiz 

Henrique Mandetta, Ministro da Saúde do Brasil, representando todos os profissionais de 

saúde do país, pelos esforços empreendidos diuturnamente no combate à pandemia do novo 

coronavírus. 

Registra-se também a Moções de Apelo, como por exemplo, a nº 23/20, ao 

Secretário de Segurança Pública do Estado de Sergipe, Sr. João Eloy de Menezes, para que 

sejam intensificadas ações para aumentar a defesa da mulher e fortalecer o combate à 

violência doméstica, no contexto da pandemia do Covid-19. 

Moção de Apelo nº 32/20, aos secretários municipais de saúde dos 75 municípios 

de Sergipe, bem como aos prefeitos, para que implementem as medidas necessárias para que 

todos os garis municipais sejam testados para Covid-19, adotando medidas educativas e de 

prevenção junto a essa categoria pelo risco do contágio, com a entrega de EPI's como máscara, 

luvas, álcool em gel e demais equipamentos, no âmbito dos 75 municípios do estado de 

Sergipe. 

É importante destacar ainda a Moção de Aplauso nº 13/20 concedida a cientista 

sergipana, a biomédica Ticiane Santa Rita, pela conquista de premiação por teste que 

diferencia zika, dengue e chikingunya. A Moção de Aplauso nº 27/20 oferecida à equipe 

médica composta pela Doutora Ana Carolina Freitas Silveira Sobral Paixão, Doutora Ohana 

Caroline Machado Bispo Passos, Doutor Osvaldo Alves de Menezes Neto e Doutora Priscila 

Oliveira Percout, pela realização do primeiro transplante de medula óssea no estado de 

Sergipe. 

A Moção de Aplauso nº 79/20, aos professores da UFS, Adriano Antunes Araújo, 

Lucindo José Quintans Júnior e André Faro Santos, que estão na lista dos cientistas mais 

influentes do mundo, segundo levantamentos da Universidade de Stanford (EUA). 
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4.1.7- Indicação 
 
As Indicações aprovadas pela Assembleia Legislativa em 2020 abrangem diversos 

assuntos de interesse da população, destacando-se, por exemplo, as Indicações nº 31/20 e 

59/20 que solicitaram ao Governador do Estado que intensifique com a maior brevidade 

possível as ações de divulgação, prevenção e combate à proliferação do Covid-19, coronavírus, 

com o objetivo de prevenir o surto da doença no estado. 

A Indicação nº 70/20 solicitou ao Governador, que promovesse a distribuição de 

cestas básicas aos alunos da rede pública de baixa renda, que estão com as aulas suspensas 

por causa da Covid-19. A Indicação nº 71/20 solicitou ao governador, que viabilizasse a isenção 

do ICMS sobre o álcool gel, luvas e máscaras hospitalares, durante o período de quarentena 

da Covid-19. 

A Indicação nº 72/20 solicitou ao Governador, que promovesse a distribuição de 

"kits básicos de higienização" à população carente do estado, durante a quarentena da Covid-

19. As Indicações nº 73/20 e 74/20 solicitaram ao governador, que viabilizasse a isenção da 

tarifa de água e energia elétrica, respectivamente, às famílias de baixa renda, durante a 

quarentena da Covid-19. 

 

4.1.8- Requerimento  
 
Os Requerimentos aprovados pela Assembleia Legislativa em 2020 foram 

direcionados para: Congratulações de Aniversário as personalidades públicas, inclusive de 

instituições, órgãos e categorias profissionais; Convite a Personalidades para Discussão de 

temas em plenário; Votos de Louvor em reconhecimento de conquistas realizadas pelos 

cidadãos; Divulgação de Eventos de Interesse Público; e, votos de pesar, em função de 

falecimento de pessoas. 

 
4.2- OUTRAS PRODUÇÕES DO LEGISLATIVO 

 
A atuação da Assembleia Legislativa se estende pelas diversas atividades 

relevantes desenvolvidas pelos parlamentares junto à sociedade. No rol dessa atuação, em 

2020, destacam-se a realização de audiências públicas, palestras, condecorações, entre outros. 
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4.2.1- Audiências Públicas  
 

Em 2020 foram realizadas 7 Audiências Públicas, com a participação de 

parlamentares, gestores, autoridades públicas, professores e da sociedade civil sergipana. As 

audiências públicas serviram para informar, discutir, dirimir dúvidas e ouvir opiniões sobre os 

anseios da comunidade, bem como, debater sobre os problemas que afetam nossos cidadãos.  

No Quadro 1, apresenta-se cronologicamente os temas discutidos, com os 

respectivos oradores. Com base no conteúdo das audiências públicas realizadas, sobrelevamos 

o papel da Assembleia Legislativa em cumprir a função constitucional de promover discussões 

imprescindíveis para o interesse público do Estado de Sergipe. 

 
Quadro 1 – Audiências Públicas em 2020 

Data Tema Oradores 

06/02 Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo 

- Tainá de Paula Kapaz – Arquiteta e Urbanista do Rio de Janeiro 
- Sônia Meire de Jesus – Professora Doutora em Educação 

07/02 Conselhos Regionais - Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis – Sérgio Cabral 
- Presidente do Conselho Regional de Engenharia Agronomia – Arísio 
Resende 
- Presidente do Conselho Regional de Contabilidade – Vanderson Melo 
- Presidente do Conselho de Fisioterapia – Jader Pereira 
- Presidente do Conselho de Educação Física – Gilson Dória 
- Presidente do Conselho de Psicologia – Naldson Melo 
- Deputados Federais – Laércio Oliveira e Bosco Costa 

02/03 Promoção dos Direitos das 
Crianças e Adolescentes: 
Atribuições e Desafios do Ser 
Conselheiro Tutelar 

- Drª Glícia Thaís Salmeron de Miranda – Advogada 
- Conselheira Federal da OAB, Conselheira do CONANDA – Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente 
- Senhor Carlos Antônio – Ex-Deputado Estadual/Goiás 

03/03 Edital de Terceirização da 
SAMU 

- Shirley Diaz Morales -Sindicato dos Enfermeiros de Sergipe 
- Érika Thaisa Alcântara Lima – Enfermeira do SAMU 
- Ivônia Aparecida Ferreira – Vice-Presidente da CUT/Sergipe 

21/10 Prestação de Contas do 1º 
Quadrimestre de 2020 

Mércia Simone de Souza – Secretária de Estado da Saúde 

05/11 Prestação de Contas do 2º 
Quadrimestre de 2020 

- Marco Antônio Queiroz – Secretário de Estado da Fazenda 

02/12 Prestação de Contas do 2º 
Quadrimestre de 2020 

Mércia Simone de Souza – Secretária de Estado da Saúde 

Fonte: Cerimonial. 
 
4.2.2- Palestras 

 
A partir da iniciativa dos parlamentares, o Poder Legislativo realizou 29 Palestras 

em 2020, que debateram sobre os principais problemas que afetaram o Estado de Sergipe, 

além de outras discussões informativas. Os temas foram abordados por palestrantes 

especialistas ou autoridades com experiência no assunto. O Quadro 2 exibe as datas e 

palestrantes. 
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Quadro 2 – Palestras em 2020 
Data Tema Palestrante 

10/03 Construção do Plano de Desenvolvimento Estadual 
Sustentável de Sergipe 

Professor Doutor Humberto Falcão Martins da 
Fundação Dom Cabral 

12/03 O papel da mulher contemporânea – em comemoração 
ao dia internacional da mulher 

Doutora Paula Saab – Médica mastologista 

30/04 Medidas adotadas pelo Estado contra o Coronavírus Valberto Lima – Secretário de Estado da Saúde 
08/07 Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe – 200 

Anos da Decretação da Independência de Sergipe, da 
Bahia, por D. João VI, em 08 de julho de 1820 

Professor Doutor Jorge Carvalho do Nascimento 

16/07 O que está sendo feito pela Secretaria da Inclusão e 
Assistência Social em relação à Pandemia 

Leda Lucia Couto de Vasconcelos - Secretária de 
Estado da Inclusão e Assistência Social 

12/08 O turismo pós pandemia José Sales Neto – Secretário de Estado do Turismo  
23/09 A emissão em Sergipe da nova carteira de identidade Jenilson Gomes – Diretor do Instituto de 

Identificação de Sergipe 
01/10 A real situação da agricultura de Sergipe nos dias de 

hoje 
André Luiz Bomfim Ferreira – Secretário de Estado 

da Agricultura 
04/11 Medidas adotadas pela Rede Estadual de Ensino para o 

enfrentamento da Pandemia do Coronavírus e sua 
organização para o pós-pandemia 

Josué Modesto dos Passos Sobrinho – Secretário de 
Estado da Educação  

16/12 Política de Recursos Hídricos no Âmbito do Pró-Gestão 
e Pró-Comitê 

Senhor Ailton Francisco da Rocha – Superintendente 
Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente 

Fonte: Cerimonial. 

 
4.2.3- Medalhas 

 
A Assembleia Legislativa outorgou 5 medalhas "Deputada Quintina Diniz" em 

2020. A medalha leva o nome da primeira Deputada Estadual Quintina Diniz, e tem como 

propósito homenagear as mulheres por seus atos de liderança e exemplo. Essa medalha 

é entregue anualmente em alusão ao Dia Internacional da Mulher.  

Quintina Diniz, natural de Laranjeiras, foi professora e feminista, e fundou em 

1906 em Aracaju o primeiro educandário feminino do Estado. Foi eleita deputada estadual 

em 1934, tendo seu nome lançado pela Sociedade Brasileira para o Progresso Feminino. 

O Quadro 3 informa quais foram as homenageadas com a Medalha Deputada Quintina 

Diniz.  

 
Quadro 3 – Medalha Deputada Quintina Diniz concedidas em 2020 

Homenageadas Ocupação 

Ivoni Lima de Andrade Presidente da Câmara de Vereadores de Itabaiana. 
Maria Angélica de Jesus Presidente da Câmara de Vereadores de Maruim 

Maria José de Andrade Lima Presidente da Câmara de Vereadores de Poço Redondo 
Rosana Santos Queiroz Cruz Presidente da Câmara de Vereadores de Campo do Brito 
Sandra Meneses dos Santos Presidente da Câmara de Vereadores de Aquidabã 

            Fonte: Cerimonial. 
 

O Poder Legislativo outorgou 4 medalhas da "Ordem do Mérito Parlamentar." 

Trata-se da maior honraria da ALESE e tem como objetivo homenagear pessoas físicas ou 
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jurídicas que contribuíram por meio de serviços prestados para o engrandecimento do Poder 

Legislativo e do Estado de Sergipe. O Quadro 4 exibe os homenageados. 

 
Quadro 4 – Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar concedidas em 2020 

Data Homenageados 
02/03 Coronel Marcony Cabral Santos – Comandante Geral da Polícia Militar de Sergipe (Durante Sessão em 

comemoração aos 185 anos da Polícia Militar) 
08/10 Corpo de Bombeiros de Sergipe em comemoração aos 100 anos da Instituição 
26/10 Colégio Estadual Atheneu Sergipense em comemoração aos 150 anos do Colégio 
22/12 Deputado Dilson de Agripino 

Fonte: Cerimonial. 

 
A Assembleia Legislativa outorgou 1 medalha do "Mérito da Superação Flávio 

Primo." A honraria é entregue a Portadores de Necessidades Especiais (PNE), que superam 

obstáculos e dão lições de amor e força, constituindo um verdadeiro exemplo a ser seguido. A 

medalha recebe o nome de Flávio Primo, que apesar de ter ficado tetraplégico após ser 

alvejado com dois tiros no pescoço, tornou-se símbolo de determinação e superação. A 

Comissão de Saúde, Higiene, Assistência e Prevenção Social do Poder Legislativo foi quem 

aprovou a concessão da medalha, disposta no Quadro 5. 

 
Quadro 5 – Medalha do Mérito da Superação Flávio Primo concedida em 2020 

Homenageado Autoria 

Hérmeson Tadeu Silva de Menezes – Sargento da Polícia Militar/SE Deputado Capitão Samuel 
              Fonte: Cerimonial. 

 
4.2.4- Títulos 

 

A ALESE conferiu também 6 honrarias de Título de Cidadania Sergipana em 2020. 

O Título de Cidadania Sergipana é conferido ao cidadão que contribuiu de alguma forma 

para o progresso do Estado. O Quadro 6 apresenta as datas e os homenageados. 

 
Quadro 6 – Título de Cidadania Sergipana concedidos em 2020 

Data Homenageados 
09/03 Doutor Samuel Carvalho – Deputado Estadual 
14/09 Yoakan Jocelis Soares Brito – Professor de Karatê 
21/09 Dom GiovanniCrippa – Bispo de Estância 
28/09 Adelmo Pelágio de Andrade Filho – Delegado da Polícia Civil 
05/10 Isaque Heverton Dias Cangussu – Delegado de Polícia Civil 
14/12 Carlos Roberto da Silva (Cauê) – Secretário Municipal de Comunicação de Aracaju 

      Fonte: Cerimonial. 
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4.2.5- 200 anos da emancipação política do Estado de Sergipe 
 

A Assembleia Legislativa celebrou o Bicentenário da Emancipação Política de 

Sergipe em 2020 (Figura 1). Durante o ano foram realizadas diversas conferências sobre os 200 

anos da emancipação política do Estado de Sergipe, que contou com a participação da 

sociedade civil, políticos, servidores, entre outros expectadores.  

 
Figura 1 - Bicentenário da Emancipação Política de Sergipe em 2020 

 
                             Fonte: ALESE. 

 
4.3- EMENDAS AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 
 

Ainda em 2020, os parlamentares apresentaram as emendas individuais de 

caráter impositivo à Lei Orçamentária de 2021 (Lei nº. 8.819/21). O valor destinado às 

emendas impositivas para o exercício de 2021 foi de R$ 36.000.000,00 (trinta e seis milhões 

de reais), sendo distribuídas equitativamente entre os 24 deputados estaduais, com quota 

individual de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) por parlamentar. A Tabela 3 

exibe o rateio das emendas impositivas, conforme a Emenda Constitucional nº 53, de 10 de 

dezembro de 2020. Os valores abaixo refletem os cálculos específicos para o Projeto de Lei 

Orçamentária Anual para 2021. 

 
Tabela 3 – Valores globais e individuais das emendas impositivas 

Áreas Valor Global Quota Parlamentar 

Saúde 12.000.000,00 500.000,00 

Transferência especial; Transferência com finalidade definida 24.000.000,00 1.000.000,00 

Total 36.000.000,00 1.500.000,00 
         Fonte: ALESE. 
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Em resumo, as emendas individuais de caráter impositivo refletiram uma 

variedade de demandas da sociedade sergipana por obras, bens e serviços. Os investimentos 

somaram 54,68% e os gastos correntes equivaleram a 45,32% do total de emendas incluídas 

ao orçamento de 2021, e significam que, se forem adequadamente executados, certamente 

irão contribuir para o desenvolvimento dos municípios sergipanos.  

 
 
5- PRESIDÊNCIA 
 

A Presidência da Assembleia Legislativa é o órgão administrativo singular de 

direção superior, definida pela Resolução nº 50/18. Durante o exercício de 2020, marcado pela 

crise sanitária do novo coronavírus, a Presidência do Poder Legislativo orquestrou diversas 

ações de combate e prevenção ao COVID-19, visando a proteção de todos os servidores e 

cidadãos nos trabalhos legislativos e administrativos. 

Destaca-se, por exemplo, a implementação da Resolução nº 06/20, que dispõe 

sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo 

coronavírus, no âmbito do Poder Legislativo Estadual, em consonância com os decretos 

estaduais nº 40.560/20 e 40.563/20 e as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Visando a manutenção dos trabalhos e votações de projetos importantes, foi 

criada junto a Mesa Diretora a Resolução nº 07/2020, que implementou o modelo de sessão 

virtual: Sistema de Deliberação Remota da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe 

(SDR/ALESE). O SDR estabelece normas de tramitação processual-legislativa. A sessão remota 

permite a continuidade da atividade parlamentar (Figura 2). 

 
Figura 2 – Utilização do SDR em 2020 

  
           Fonte: ALESE. 

 

27



 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

  

Foi criada também a Resolução nº 08/20 que estabeleceu os procedimentos e 

regras que constituem o protocolo de retomada plena das atividades da Assembleia 

Legislativa. A retomada da atividade ocorreu mediante ato da Mesa Diretora, ouvido, 

previamente, o Comitê Administrativo de Enfrentamento do COVID-19. 

É importante destacar que o chefe do Poder Legislativo, em conjunto com os 

deputados, destinou 50% das Emendas Impositivas para as ações de prevenção à infecção e à 

propagação do vírus COVID-19, através da Emenda Constitucional nº 52/20. Com essa atitude, 

os 24 parlamentares garantiram ao orçamento da saúde do Poder Executivo o valor de R$ 

13.580.004,00. 

Além disso, a ALESE celebrou um Convênio com a Secretaria de Estado da Saúde 

(SES), viabilizando o valor de R$ 679.500,00 para a aquisição de equipamentos de proteção 

individual – EPI’S em razão da situação excepcional da saúde pública do Estado, no 

enfrentamento da pandemia da COVID-19. 

Reitera-se que, no exercício de 2020, apesar da pandemia, e com todos os 

protocolos de distanciamento e uso de máscara, o presidente da Assembleia Legislativa 

cumpriu a sua agenda institucional. A Presidência realizou ainda outras atividades através de 

seus órgãos de apoio. A seguir são apresentadas as atividades desenvolvidas. 

 
5.1- GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
Em 2020, o Gabinete da Presidência forneceu assessoramento direto ao Chefe do 

Poder Legislativo, preparando, organizando e gerenciando a agenda de trabalho. O gabinete 

executou rotinas de assistência às atividades da Presidência. 

 
5.2- GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL 

 
O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) prestou assessoramento na área 

militar ao Chefe do Poder Legislativo, inclusive no trato de assuntos militares de natureza 

protocolar. O GSI também comandou e supervisionou o destacamento policial e os serviços de 

segurança da ALESE, organizou e coordenou os serviços de segurança pessoal do Presidente. 

O GSI desenvolveu e executou em 2020 as ações especificadas no Quadro abaixo.  
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Quadro 7 – Atividades do GSI em 2020 
Reuniões trimestrais com os profissionais de segurança (Policiais Militares/Vigilantes) que integram a guarda deste 
Poder Legislativo, buscando aperfeiçoar o serviço prestado e anunciar novas estratégias adotadas para a adequada 
execução. 
Viabilização junto aos setores competentes no sentido de adquirir um sistema de controle de acesso de funcionários e 
visitantes às dependências da ALESE. 
Atualização e capacitação de vigilantes do curso de brigadistas de combate a incêndio. 
Reestruturação do sistema de CFTV – Circuito Fechado de TV, corrigindo posicionamentos de câmaras, para melhor 
controle da área de cobertura visual nos diversos prédios da ALESE. 
Controle de acesso nas dependências da ALESE, inclusive através de equipamentos modernos (scanner e portal de 
acesso). 
Realização de policiamento interno nas instalações dos prédios que compõem o Poder Legislativo, especialmente em 
razão do protocolo sanitário a ser cumprido para garantir a saúde de todos os presentes na ALESE, dando maior atenção 
para os setores de Plenário/Sala de Comissões, em razão das Sessões Parlamentares que funcionaram inicialmente de 
forma virtual e posteriormente de forma híbrida (presencialmente e on-line). 
Acompanhamento e segurança de parlamentares em deslocamento, conforme as demandas apresentadas. 

   Fonte: GSI. 
 
Em resumo, o GSI, visando a segurança institucional do Poder Legislativo, com o 

êxito das ações planejadas e executadas, garantiu o bem-estar e a paz das pessoas que visitam 

ou trabalham na ALESE. 

 
5.3- PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER 

 
A Procuradoria Especial da Mulher (PROMU) foi criada através da Resolução nº 

05/18, tendo como função, promover a efetiva participação da mulher e a defesa de seus 

direitos. A criação desta Procuradoria é um marco histórico na evolução do papel da Frente 

Parlamentar em Defesa das Mulheres na atuação da política integral de atenção à mulher, com 

ênfase na violência doméstica.  

O Poder Legislativo do Estado de Sergipe implementou a PROMU com o intuito 

de reduzir a desigualdade de gênero no Estado. Trata-se de um instrumento de fortalecimento 

da democracia, aproximando as cidadãs sergipanas da participação política perante o poder 

público, fazendo com que esta Casa de Leis cumpra cada vez mais a sua função democrática 

perante a sociedade. 

A Procuradoria constitui ainda um canal relevante entre o Poder Público e a 

sociedade, fortalecendo os espaços de poder das mulheres, uma vez, que ainda existem 

inúmeras diversidades a serem tratadas no tocante as políticas públicas voltadas para a 

mulher, tendo como base a saúde, o comportamento, a vida profissional e pessoal.  

O referido Órgão atua ainda na formação e intercâmbio entre as mulheres e a 

Política, criando espaços para debate, palestras, seminários e audiências públicas, conforme 
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demonstrado no Quadro 8. 

Quadro 8 – Atividades da PROMU em 2020 
Contou com as redes sociais para enfrentar o momento de caos que passamos no ano de 2020, através do Instagram: 
promualese, dos canais de youtube e da TV ALESE. 
Participou e apoiou a 2ª Corrida contra a Violência Doméstica realizada pela Associação Integrada de Mulheres da 
Segurança Pública em Sergipe (ASIMUSEP), entidade composta por mulheres do Sistema de Segurança Pública de Sergipe. 
Atendeu solicitação do Curso e Colégio Gabarito no mês de março/2020 e promoveu uma palestra sobre “Empoderamento 
Feminino” em Comemoração ao Dia Internacional da Mulher para alunos do Ensino Fundamental. 
Lançou seu número para colaborar no recebimento de denúncias a vítimas de Violência Doméstica (79) 9.8845-1150. 
A Deputada Goretti Reis (Procuradora da Mulher/ALESE), participou como uma das palestrantes do Webnar “O futuro veste 
saias” a convite da advogada Dra. Valdilene Oliveira Martins. 
Trabalhou na campanha nas redes sociais através de material de mídias contra o Feminicídio durante todo o mês de julho. 
Realizou Webnar “Violência contra a mulher e os impactos da pandemia em Sergipe”. O evento teve duração de dois dias 
e contou com a participação da Dra. Ana Carolina Machado Jorge (Delegada de Polícia Civil), Dra. Ângela Farias 
(Historiadora e Advogada), Dra. Janete de Sá (Deputada Estadual e primeira Procuradora Especial da Mulher da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo) em seu primeiro dia. Já no encerramento participou do evento a Dra. Rosa Geane Nascimento 
(Juíza Coordenadora da Mulher do TJ/SE), Dra. Valdilene Oliveira (advogada de família e criminalista) e Érika Leite 
(Presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Sergipe). 
Desenvolveu diversas ações alusivas a Campanha “Outubro Rosa”: 

1- Campanha de doação de lenços na sua terceira edição, recolheu lenços nos gabinetes para doar para instituições 
que trabalham com pessoas com câncer e distribuiu materiais informativos; 

2- Realizou Fórum de forma Online na TV ALESE, com objetivo de apresentar estratégias para prevenção e detecção 
precoce do câncer de mama e de colo de útero. Na oportunidade, estiveram presentes a Dr. Paula Saab 
(mastologista), Dra. Fabiana Makdissi (mastologista), Dra. Patrícia Arraes (nutricionista oncológica) e a Dra. 
Carmem Luiza Leite (ginecologista); 

3- Garantiu o acesso das servidoras da ALESE para realizar exame de mamografia junto com setor saúde em parceria 
com o Centro de Referência da Mulher da Secretaria de Estado da Saúde. 

Realizou o Projeto Denunciar é Preciso em adesão a Campanha Mundial dos 16 Dias de Ativismo, evento realizado em 
espaço público em parceria com o Instituto Ressurgir e companhia de teatro da ALESE. Mobilização focada na informação 
sobre a importância da denúncia da violência doméstica e familiar. 

Fonte: Procuradoria Especial da Mulher. 
 
 

Registros Fotográficos da Procuradoria Especial da Mulher em 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palestra sobre “Empoderamento Feminino” 
Realizada no Curso e Colégio Gabarito 

 

Dia de Combate ao Feminicídio (31/07/2020) foi 
lembrado através das redes sociais 
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Realizou Webinar “Violência contra a mu-
lher e os impactos da pandemia em Ser-

A Procuradoria Especial da Mulher apoiou a 2ª Corrida da ASSIMUSEPE/SE pelo fim 
da Violência Contra Mulher, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. 

 

Webinar “O futuro veste saias” 

Entrega no Gabinete do Presidente de 270 
lenços doados pelos gabinetes da ALESE 

Outubro Rosa: Os prédios da ALESE “vesti-
ram-se” de rosa 
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5.4- CERIMONIAL 
 

O Cerimonial prestou assessoramento direto ao Chefe do Poder Legislativo no 

desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais, bem como preservou a imagem 

pública do Poder Legislativo junto à sociedade, observando as formalidades, hierarquias e 

protocolos nas solenidades e eventos. Além disso, preparou, programou e coordenou a 

realização de solenidades, cerimoniais, recepções oficiais, entre outras, totalizando 137 

atividades (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 – Atividades do Cerimonial em 2020 

 
              Fonte: Cerimonial. 

 
5.5- OUVIDORIA-GERAL 

 
A Ouvidoria-Geral da Assembleia Legislativa promoveu e executou as atividades 

relativas ao recebimento de denúncias, sugestões e/ou reclamações, inclusive de pedidos de 

informações ou esclarecimentos em atendimento ao cidadão ou entidade sobre as atividades 

ou atos praticados no âmbito deste Poder. O Gráfico 3 exibe a quantidade de demandas 

recebidas pela Ouvidoria-Geral em 2020.  

Audiências Públicas
20%

Palestras
28%Título de Cidadania 

Sergipana
17%

Medalhas
29%

Comemorações
6%

Audiências Públicas Palestras Título de Cidadania Sergipana Medalhas Comemorações

Evento: 21 dias de Ativismo - Pelo Fim da Violência Contra a Mulher 
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Gráfico 3 – Quantidade de Solicitações Recebidas 2020 

                               Fonte: Ouvidoria-Geral. 

 
A Ouvidoria-Geral funciona como meio de interlocução com a sociedade 

sergipana. Cumprindo a sua função, a Ouvidoria-Geral analisou, encaminhou e acompanhou 

as manifestações da população dirigidas ao Poder Legislativo, conforme a Tabela abaixo. 
 

Tabela 4 – Demandas de solicitações à Ouvidoria-Geral em 2020 
Mês  Solicitações Respostas Em  

Tramitação 
Valores Acumulados 

Solicitações Respostas % Respos-
tas1 

Mediana 

Janeiro 6 4 2 6 4 66,67%  
 
 
 
 
 
 

83,63% 

Fevereiro 3 3 0 9 7 77,78% 
Março 9 8 1 18 15 83,33% 
Abril 6 5 1 24 20 83,33% 
Maio 2 2 0 26 22 84,62% 
Junho 5 5 0 31 27 87,10% 
Julho 5 4 1 36 31 86,11% 
Agosto 7 6 1 43 37 86,05% 
Setembro 8 5 3 51 42 82,35% 
Outubro 5 5 0 56 47 83,93% 
Novembro 3 3 0 59 50 84,75% 
Dezembro 5 1 4 64 51 79,69% 

Total 64 51 13   
    Fonte: Ouvidoria-Geral. Nota: 1- Porcentagem de respostas com relação as solicitações. 

 

Em síntese, foram 64 solicitações, sendo que 51 foram respondidas e 13 

encontram-se em tramitação, isto é, ainda aguardam as respostas cabíveis dos setores 

responsáveis. Portanto, a ALESE vem atendendo os cidadãos e entidades quanto a solicitações, 

indagações e pedidos formulados, alcançando uma melhoria no desempenho mediano de 

45

9

3
7

Informação Reclamação Denúncia Sugestão
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respostas de 83,63% em 2020, superior a mediana de 72,7% em 2019.  

 
6- ATIVIDADE LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E CONTROLADORIA 
 

As atividades desempenhadas nos setores legislativos e administrativos da 

Assembleia Legislativa de Sergipe foram cumpridas com o fiel dever de alcançar o interesse 

público, por meio de ações desenvolvidas em todos os níveis organizacionais, com a orientação 

da Presidência e a supervisão da Secretaria-Geral da Mesa, da Diretoria-Geral e da 

Controladoria. 

 

6.1- SECRETARIA-GERAL DA MESA DIRETORA 
 

Em 2020, a Secretaria-Geral da Mesa Diretora (SGM) planejou, coordenou, 

orientou e deu suporte às atividades de apoio aos trabalhos legislativos. A SGM atuou para 

garantir a tramitação regular e regimental das proposições, assim como coordenou e 

supervisionou o processo legislativo, prestando consultoria e assessoramento de natureza 

técnico-processual à Mesa Diretora, ao Plenário e às Comissões na condução dos trabalhos 

legislativos (Figura 3). O Quadro 9 contém as atividades desempenhadas pela SGM. 

 
Figura 3 – Atuação da SGM no plenário da ALESE em 2020 

 
                                     Fonte: ALESE. 
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Quadro 9 – Atividades realizadas pela Secretaria-Geral da Mesa Diretora em 2020 
No âmbito do processo legislativo, pronunciou-se sobre dispositivos constitucionais, regimentais e legais, quando 
provocada. 
Emitiu notas técnicas e informações no curso de processos legislativos em tramitação, assim como elaborou minutas 
de pareceres de Comissões. 
Prestou auxílio aos Deputados-Relatores. 
Realizou o cálculo da composição das Comissões, nos termos do Regimento Interno. 
Recebeu, pesquisou, registrou e deu o devido encaminhamento às proposições. 
Elaborou, sob a orientação do Presidente da Assembleia Legislativa, a pauta para a ordem do dia, submetendo à 
autoridade as matérias a serem despachadas ou a serem discutidas e votadas 
Manteve o registro cadastral atualizado dos Deputados Estaduais, inclusive quanto à filiação partidária. 
Executou as atividades de administração do Plenário "Deputado Pedro Barreto de Andrade", notadamente quanto 
ao acesso ao mesmo durante as Sessões Plenárias. 
Editou e publicou informativos e obras concernentes às áreas técnico-legislativa e de legislação. 
Preparou os autógrafos de proposições aprovadas, na forma regimental. 
Forneceu informações aos Deputados Estaduais, bem como a todos os interessados, sobre a 
tramitação de proposições legislativas 
Indicou a não admissão de proposições flagrantemente inconstitucionais, ilegais ou antirregimentais, nos termos da 
Constituição Federal, da Constituição Estadual, das leis e do Regimento Interno. 

Fonte: SGM. 

 
A Secretaria-Geral da Mesa Diretora atuou em sessões, distribuídas segundo 

orientação regimental. As sessões realizadas propiciaram a tramitação regular de proposições 

apresentadas pelos (as) Deputados(as) da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. A 

Tabela 5 apresenta o volume de trabalhos desenvolvidos pela Secretaria-Geral da Mesa em 

suporte às atividades de apoio aos trabalhos legislativos. 

 
Tabela 5 – Atividades realizadas pela Secretaria-Geral da Mesa em 2020 

Atividades Quantidade 
Sessões 298 

Análise de Proposituras 2120 
          Fonte: Coordenadoria Geral de Processo Legislativo 

 

A Secretaria-Geral da Mesa Diretora desenvolveu suas atividades com o auxílio 

de suas unidades orgânicas que dão suporte e vazão aos trabalhos técnicos legislativos, quais 

sejam: Coordenadoria Geral de Processo Legislativo; Coordenadoria de Registro e Taquigrafia; 

Coordenadoria de Assistência ao Plenário; Coordenadoria do Sistema Audiovisual e de 

Controle de Votações. Os Quadros abaixo exibem as atividades desempenhadas pelas quatro 

coordenadorias. 
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Quadro 10 – Atividades da Coordenadoria Geral de Processo Legislativo em 2020 
Controlou os serviços de protocolização e de registro de proposições e toda a movimentação processual. 
Verificou se as proposições protocolizadas atendem aos requisitos formais previstos na legislação pertinente. 
Realizou a distribuição de avulsos, após autorização do Secretário Geral da Mesa Diretora. 
Coordenou, supervisionou e deu suporte às atividades administrativas das Comissões da Assembleia Legislativa. 
Manteve, durante prazo regular, até o envio ao arquivo geral da Assembleia Legislativa, arquivo de proposições 
apresentadas. 
Manteve atualizado o arquivo de legislação da Assembleia Legislativa, inclusive quanto à sua disponibilização na internet 

Fonte: SGM. 

 
Quadro 11 – Atividades da Coordenadoria de Registro e Taquigrafia em 2020  

Programou, coordenou e realizou os serviços taquigráficos em Plenário e nas Comissões. 
Executou as atividades e serviços relacionados a registro, arquivamento e guarda de toda a documentação taquigráfica 
produzida em Plenário e nas Comissões. 
Realizou a revisão ortográfica e gramatical do texto final das notas taquigráficas, suprimindo as expressões 
antirregimentais, consoante determinação do Presidente da Assembleia Legislativa e do Secretário-Geral da Mesa 
Diretora. 
Promoveu a catalogação e a guarda das notas taquigráficas das Sessões Plenárias da Assembleia Legislativa e das 
reuniões de suas Comissões, em volumes encadernados. 
Manteve arquivo com as notas taquigráficas devidamente decifradas. 
Procedeu a retificações no texto de notas taquigráficas quando solicitado por Deputado Estadual ou pelo Secretário-
Geral da Mesa Diretora. 
Atendeu às solicitações de Deputados Estaduais quanto ao fornecimento de cópia de notas taquigráficas. 

Fonte: SGM. 

 
Quadro 12 – Atividades da Coordenadoria de Assistência ao Plenário em 2020 

Desempenhou atividades e serviços relacionados à administração e a apoio ao desenvolvimento de ações no recinto do 
Plenário "Deputado Pedro Barreto de Andrade." 
Controlou a frequência dos Deputados Estaduais. 
Controlou, em articulação com o Cerimonial - CE e com o Gabinete de Segurança Institucional - GSI, o acesso de 
servidores credenciados, visitantes e autoridades ao Plenário da Assembleia Legislativa durante as Sessões Plenárias. 
Elaborou as atas das Sessões Plenárias, registrando os Deputados Estaduais presentes, as discussões, as questões de 
ordem e os resultados das votações. 
Encaminhou as atas das Sessões Plenárias ao Secretário-Geral da Mesa Diretora para fins de conferência final. 

Fonte: SGM. 

 
Quadro 13 – Atividades da Coordenadoria do Sistema Audiovisual e de Controle de Votações 

em 2020 
Desempenhou atividades e serviços relacionados à operação dos equipamentos audiovisuais do Plenário e da Sala de 
Comissões. 
Controlou a distribuição de som nas dependências da Assembleia Legislativa. 
Gravou e manteve os arquivos de gravações das Sessões Plenárias e das Sessões das Comissões, atendendo a demandas 
dos Deputados Estaduais e do Secretário Geral da Mesa Diretora quanto ao fornecimento dessas mesmas gravações. 
Operou o painel eletrônico do Plenário, realizando o controle das votações, de acordo com as orientações do Presidente 
da Assembleia Legislativa e do Secretário Geral da Mesa Diretora. 

Fonte: SGM. 

 
6.2- DIRETORIA-GERAL 

 
A Diretoria-Geral da Casa Legislativa prestou assistência e assessorou o 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, promovendo e executando missões 

e atividades, por este determinadas. No exercício de 2020, a referida Diretoria fez a gestão das 
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atividades de administração, coordenando as ações das Diretorias e demais órgãos que 

compõem a estrutura do Poder Legislativo. O Quadro 14 expõe as atividades essenciais 

desenvolvidas pela Diretoria-Geral. 

 
Quadro 14 – Atividades executadas pela Diretoria-Geral em 2020 

Implementou e gerenciou as políticas de organização administrativa, de desenvolvimento institucional e de valorização 
profissional. 
Promoveu a revisão de documentos contábeis, orçamentários e financeiros, em conjunto com a Diretoria de Orçamento e 
Finanças. 
Desenvolveu o projeto para expedição de carteiras parlamentares, e de carteiras de identificação funcional de servidores. 

Viabilizou soluções de demandas administrativas levantadas pelos Membros da Mesa Diretora e demais Deputados 
Estaduais. 

Fonte: Diretoria-Geral. 

 
Esta Diretoria desempenhou suas funções, alcançando resultados positivos na 

execução e aperfeiçoamento dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. 

Dentre as ações realizadas, destacam-se as convocações dos aprovados no concurso público, 

autorizada pelo Presidente da ALESE. 

 
 Convocação de Aprovados no Concurso Público e Valorização do Quadro de Pessoal 

 
O concurso público, regido pelo Edital nº 01/2018, foi publicado no Diário Oficial 

do Estado, edição nº 27.862 de 12 de janeiro de 2018 e as provas foram realizadas pela 

Fundação Carlos Chagas (FCC). O Quadro abaixo resume as informações sobre as quantidades 

de convocações realizadas em 2020. 
 

Quadro 15 – Convocados no concurso público em 2020 
Cargos Convocados 

Apoio Jurídico 4 
Processo Legislativo 6 

Administração 1 
Assistência Social 1 

Contabilidade 2 
Enfermagem 4 
Jornalismo 2 

Odontologia 3 
Técnico Administrativo 20 

Total 43 
     Fonte: Diretoria Jurídica 
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Figura 4 – Posse dos aprovados no concurso da ALESE em 2020 

  
    Fonte: ALESE. 

 
Outra relevante ação realizada pela Diretoria-Geral junto à Mesa Diretora se 

refere a valorização dos servidores do Quadro de Pessoal do Poder Legislativo do Estado de 

Sergipe, em cumprimento a Resolução nº 50/18. A Lei nº 8.662/20 autorizou a revisão do 

vencimento básico de 3,50%, proporcionando aos servidores a recomposição das perdas 

inflacionárias.  

Além disso, a Diretoria-Geral executou em 2020 o Programa de Aposentadoria 

Incentivada (PAI). Aprovado pela Lei nº 8.611/19, o PAI teve como objetivo estimular a 

aposentadoria de servidores ocupantes de cargos efetivos do respectivo Quadro da 

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. 

 
 Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe (PDES 2020-2030) 

 
Em 2020, a Diretoria-Geral acompanhou a elaboração do PDES 2020-2030, 

coordenado pela Fundação Dom Cabral, instituição de credibilidade e expertise reconhecida 

internacionalmente.  

 
Figura 5 – Propaganda institucional do PDES 2020-2030 no site da ALESE 

 
     Fonte: ALESE. 

  
O objetivo do PDES 2020-2030 é identificar as possibilidades de crescimento 

para o Estado de Sergipe, com o detalhamento do potencial socioeconômico das principais 
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cadeias produtivas dos municípios. A metodologia está ancorada em um diagnóstico 

participativo para traçar o perfil socioeconômico que viabilize o crescimento econômico. A 

Figura abaixo exibe os profissionais da Fundação Dom Cabral apresentando o estado da arte 

do PDES até o dia 30/03/2020, aos parlamentares, no plenário da ALESE. 

 
Figura 6 – Apresentação dos trabalhos realizado no PDES 2020-2030  

 
 Fonte: ALESE. 

 
Em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, o PDES 2020-2030 

teve sua conclusão prorrogada para 2021. No exercício de 2020, ocorreram as atividades de 

diagnóstico, coleta de informações, análise de dados e produção. Inclusive, em uma reunião 

virtual prevista no cronograma de atividades, a Fundação Dom Cabral apresentou uma síntese 

dos trabalhos que foram sendo desenvolvidos até o dia 30/10/2020, que contou com a 

participação de autoridades públicas, de servidores e de membros da sociedade (Figura 7). 
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Figura 7 – Chamada da reunião virtual dos trabalhos realizado no PDES 2020-2030 

 
   Fonte: ALESE. 

 
A Fundação Dom Cabral explicou que o Produto Interno Bruto (PIB) de Sergipe 

exibiu uma evolução até 2011, passando a declinar a partir dessa data e a experimentar um 

desempenho abaixo do PIB nacional e dos estados do Nordeste. O PIB do estado de Sergipe 

possui forte dependência da indústria extrativa mineral, da construção civil, do transporte e 

armazenamento (logística), e a queda dessas atividades afetaram outras atividades, já antes 

da recessão de 2014 que atingiu o País. Outro problema apontado, refere-se à redução de 60% 

da produção de petróleo no Estado, quando comparada a produção de 2019 em relação a 2000. 

A Fundação Dom Cabral verificou que nos setores industriais em que Sergipe é 

especializado, a produtividade é inferior à nacional e, nos poucos setores em que o Estado 

apresenta produtividade superior, ela é relativamente pequena. A agricultura também tem 

apresentado baixa produtividade. Já sobre a Aquicultura, verificou-se uma forte redução na 

produção de tilápias e tambaquis, mas um crescimento na produção de camarão, inclusive 

tendo repercussão no cenário nacional.  

A instituição aponta a relevância de elevar a produtividade geral no estado de 

Sergipe. No caso da Agricultura, especificamente, uma das sugestões anunciadas foi melhorar 

o aproveitamento das águas do Rio São Francisco como forma de elevar a produção. 
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Outra estratégia apontada previamente pelo Plano é a busca por uma 

transformação digital em Sergipe para diversificar a economia e expandir o mercado de seus 

produtos nas ações de inovação, capacitando a força de trabalho e atraindo investimentos nos 

setores primários, industriais e serviços. 

Tudo isso demanda investimento em infraestrutura digital, construção de um 

ambiente de negócios adequado, educação digital dos cidadãos, e tornar a governança 

eficiente. A importância da economia digital, por exemplo, foi reforçada pela pandemia do 

novo coronavírus, que evidenciou a necessidade de conectividade digital e resultou na 

aceleração de digitalização em vários setores atrasados, como a educação e a saúde. 

 
 Medidas de Combate ao Novo Coronavírus (COVID-19) 

 
Além da Resolução nº 06/20 que instituiu o teletrabalho e medidas restritivas, 

de distanciamento e de isolamento no âmbito do Poder Legislativo, a Diretoria-Geral realizou 

ações estratégicas para combater o novo coronavírus e atender os protocolos de segurança, 

tais como: limpeza e desinfecção das instalações físicas; instalação de diversos pontos de 

higienização com álcool em gel; realização de exames ou testes de COVID-19 para deputados 

e servidores da ALESE; rodízio entre os funcionários; controle de acesso através de câmera 

termográfica; doações de máscaras; uso obrigatório de máscara; entre outras ações. 

 
Figura 8 – Adoção de medidas de combate ao novo coronavírus em 2020 

 
                             Fonte: ALESE. 
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 Melhoria das Instalações Físicas, Aquisição de Equipamentos e Reforma do Plenário 
 
Em 2020, a Diretoria-Geral realizou melhorias das instalações físicas internas da 

ALESE a partir da colocação de forro novo e instalações de cortinas. Tais medidas 

proporcionam mais conforto e segurança para todos que transitam nas dependências da ALESE.  

Foram adquiridos equipamentos novos de vídeo/áudio para a TV ALESE. Ao final 

de 2020, através de processo licitatório, a Assembleia Legislativa deu início às obras de reforma 

do plenário “Deputado Pedro Barreto de Andrade” (Figura 9). 
 

Figura 9 – Plenário da ALESE sendo reformado 

 
                                                    Fonte: ALESE. 

 
 

A atuação da Diretoria-Geral é materializada ainda através do desempenho das 

atividades das Diretorias e Coordenadorias atreladas à sua administração e gestão, a saber: 

Diretoria Administrativa; Diretoria Jurídica; Diretoria de Comunicação Social; Diretoria de 

Atenção à Saúde; Diretoria de Relações Institucionais; Escola do Legislativo; Diretoria de 

Orçamento e Finanças. 

 
6.2.1- DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 
Em 2020, a Diretoria Administrativa (DIRAD) executou suas ações com o objetivo 

de ampliar e aprimorar o suporte aos deputados no exercício de suas funções político-

partidárias. Atuou de modo a garantir o adequado funcionamento do Poder Legislativo, 

através da administração dos recursos humanos, físicos, tecnológicos e gestão da informação, 
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promovendo a integração entre os órgãos da estrutura administrativa e legislativa. O Quadro 

16 expõe as atividades desempenhadas pela Diretoria Administrativa. 
 

Quadro 16 – Atividades da Diretoria Administrativa em 2020 
Organizou, executou, acompanhou e controlou os serviços administrativos da ALESE, nas áreas de: tecnologia da 
informação; capital humano; licitações e contratos; material; patrimônio; serviços de manutenção; transportes; controle 
de protocolo; arquivo geral. 
Formulou, coordenou e executou os serviços de processamento eletrônico de informações e armazenamento de dados, 
bem como promoveu a implantação de redes, de programas e sistemas de dados e de programas e sistemas de informática. 
Planejou e executou, em articulação com a Escola do Legislativo, e sob a supervisão do Diretor-Geral, a política de 
capacitação e de desenvolvimento funcional para os servidores. 
Executou os serviços de registro e de administração de pessoal, inclusive fornecendo ao órgão competente informações 
relativas a pagamento. 
Realizou, de forma centralizada, todas as aquisições de bens e serviços, observada a legislação pertinente, e registrou e 
catalogou os bens móveis e imóveis que servem a ALESE. 
Atendeu as demandas de materiais e serviços apresentadas pelos Deputados Estaduais e pelos órgãos que compõem a 
estrutura da ALESE. 
Realizou os serviços de manutenção preventivas e corretivas, zelando pela limpeza e conservação do Palácio “Governador 
João Alves Filho”, do Palácio “Fausto Cardoso”, e dos Anexos Administrativos. 
Sugeriu ao Diretor-Geral a aquisição ou realização de obras ou serviços de engenharia nas dependências do Poder 
Legislativo. 

 Fonte: DIRAD. 
 

As ações da Diretoria Administrativa podem ser visualizadas através da atuação 

das coordenadorias que executam as atividades especializadas, quais sejam: Coordenadoria 

Geral de Tecnologia da Informação; Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoal; Coordenadoria 

de Licitações e Contratos; Coordenadoria de Material e Patrimônio; Coordenadoria de 

Transportes; Coordenadoria de Serviços e Manutenção; Coordenadoria do Protocolo; 

Coordenadoria do Arquivo. 

 
6.2.1.1- Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação 

 
A atuação da Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação (COGETIN) tem 

destacada relevância para o processo de modernização dos sistemas e equipamentos de TI do 

Poder Legislativo. As ações do órgão contribuíram para o desempenho das atividades 

legislativas e administrativas. 

As ações programadas em 2020 concentraram-se: na manutenção dos sistemas 

utilizados; na realização de melhorias nos servidores (e-mail, web e backup); e no 

desenvolvimento do sistema de intranet para produção de comunicação interna, solicitação 

de material, tramitação de processos e requerimentos legislativos. O Quadro 17 sintetiza as 

ações executadas.  
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Quadro 17 – Ações executadas pela COGETIN em 2020 
Digitalização do acervo do Arquivo da Instituição. 
Manutenção e atualização dos servidores dedicados para os serviços de e-mail, web e backup remoto. 
Manutenção e acompanhamento da infraestrutura de TI. 
Gerenciamento e acompanhamento dos contratos de TI. 
Manutenção dos equipamentos e auxílio aos usuários. 
Atendimento e suporte aos usuários. 
Acompanhamento e monitoramento dos servidores (banco de dados, web, arquivos), firewall e controladora da 
rede wi-fi. 
Auxiliar o Departamento de Comunicação nas manutenções da página web. 
Auxiliar a Secretaria-Geral da Mesa na condução das Sessões Plenárias 
Desenvolvimento do sistema de intranet. 
Auxiliar e acompanhara TV ALESE na implementação de procedimentos internos. 
Aquisição, distribuição e configuração de 139 computadores modelo Desktop. 

   Fonte: COGETIN. 

 
6.2.1.2- Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoal 
 

Em 2020, a Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoal (COGESP) programou as 

ações de: Folha de Pagamento Mensal; 13º Salário; Indenizações; Programa de Aposentadoria 

Incentivada (PAI); DIRF; RAIS; SEFIP; E-Social; Gestão Documental (Comissão de Modernização, 

Arquivo e Proteção de Dados). A COGESP atuou na realização de rotinas e no desenvolvimento 

de atividades inerentes à sua função, conforme o Quadro abaixo. 

 
Quadro 18 – Ações executadas pela COGESP em 2020 

Correto Registro e Controle do Arquivo de Pessoal. 
Atendimento ao Servidor. 
Aposentadoria de servidores. 
Acompanhamento de Plano de Saúde e Planos Odontológicos. 
Análise e Homologação de Empréstimos. 
Cadastro e Atualização de dados. 
COGESP e a Comissão de Modernização, Arquivo e Proteção de Dados: 
Publicação da Tabela de Temporalidade Documental e Plano de Classificação. 
Digitalização e Classificação de documentos e prontuários dos servidores de acordo com a TTD. 
Análise e Registro Digital dos Históricos Funcionais de servidores efetivos. 
Separação de cópias e documentos com prazo de validade expirado de acordo com a TTD. 
Digitalização de diversos tipos de documentos (Férias, Folhas de Ponto, Licenças Prêmio, etc.). 
Emissão de Declarações para Diversos Fins. 
Preparação de Certidão e Documentação para o INSS. 
Férias e Indenização de Férias. 
Averbação de Tempo de Serviço. 
Instrução de Processo de Licença. 
Solicitar documentação complementar e demais diligências. 
Controle e Supervisão da Elaboração da Folha de Pagamento. 
Atendimento de Decisões Judiciais. 

     Fonte: COGESP. 
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O quadro de pessoal do Poder Legislativo do Estado de Sergipe totalizou ao 

término do exercício fiscal de 2020 com 1.680 servidores, distribuídos e classificados conforme 

o Quadro 19. 

 
Quadro 19 – Quantidade de servidores do Poder Legislativo em 31/12/2020 

CATEGORIA DE SERVIDORES QUANTIDADE 
Deputados 24 
Servidores Efetivos 303 
Servidores Requisitados – Governo Estadual 64 
Servidores Requisitados – Prefeitura 43 
Militares 20 
Cedidos 7 
Servidores Comissionados 1.219 
Total 1.680 

        Fonte: COGESP. 
 
6.2.1.3- Coordenadoria de Licitações e Contratos 

 
Em 2020, a Comissão de Licitações e Contratos (COLIC) realizou 40 

procedimentos licitatórios, distribuídos nas modalidades pregão presencial e concorrência, 

bem como em processos de inexigibilidade, dispensa e adesão a Ata de Registro de Preços, 

tudo demonstrado percentualmente conforme o Gráfico 4. Destes, ocorreram 2 casos de 

revogações, 2 licitações desertas e 1 suspensão judicial. 
 

Gráfico 4 – Distribuição dos procedimentos licitatórios em 2020 

 
                                       Fonte: COLIC. 
 
6.2.1.4- Coordenadoria de Material e Patrimônio 

 
Em 2020, a Coordenadoria de Material e Patrimônio (COMAP) coordenou, 

orientou e controlou as atividades e serviços relativos a recebimento, aceitação, guarda, 

distribuição e alienação de materiais (bens móveis). O Quadro abaixo exibe as atividades 

desenvolvidas. 

Licitação
57,5%

Inexigibilidade
12,5%

Dispensa
27,5%

Adesão
2,5%
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Quadro 20 – Atividades da COMAP em 2020 

Pesquisou e fez cotação de preços de produtos, bens e serviços a serem adquiridos, nos termos da lei. 
Preparou 60 procedimentos de dispensa/isenção para aquisição de produtos com utilidade para a ALESE.  
Manteve contato com fornecedores. 
Registrou, com etiqueta apropriada, todo o patrimônio móvel da Assembleia Legislativa, observadas as normas 
pertinentes. 
Manteve o almoxarifado em ordem e controlou a quantidade dos materiais em estoque e a sua distribuição aos 
órgãos solicitantes. 

        Fonte: COMAP. 
 
6.2.1.5- Coordenadoria de Transportes 
 

Em 2020, a Coordenadoria de Transportes (COTRANS) coordenou, orientou e 

controlou as atividades e serviços relativos ao recebimento, guarda e manutenção de viaturas, 

máquinas e materiais utilizados nos serviços de transporte.  

O COTRANS solicitou a aquisição de materiais e acessórios automobilísticos, bem 

como a realização de reparos, consertos e serviços de manutenção e conservação, para o 

adequado funcionamento e prestação dos serviços de transporte.  

Além disso, foi realizada a gestão e controle da distribuição dos veículos entre os 

motoristas, e a organização dos espaços de garagem e de estacionamento, mantendo-os em 

ordem.  

 
6.2.1.6- Coordenadoria de Serviços e Manutenção  

 
Em 2020, a Coordenadoria de Serviços e Manutenção (COSEM) executou ações 

relacionadas a manutenção, conservação e limpeza da Assembleia Legislativa, conforme o 

Quadro 21. Trata-se de serviços essenciais para o desempenho das atividades legislativas e 

administrativas. 

 
Quadro 21 – Ações realizadas pela Coordenadoria de Serviços e Manutenção em 2020 

Locação de máquinas copiadoras multifuncionais laser monocromáticas. 
Locação de imóveis e vagas de estacionamento. 
Serviços gráficos. 
Serviço de digitalização. 
Serviço de limpeza, manutenção e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, equipamentos, 
material de limpeza e utensílios. 
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em móveis e equipamentos eletrônicos. 
Serviços de coleta, transporte, tratamento — por autoclavagem e incineração dos resíduos de serviço de saúde 
(Grupos A4, B e E) e destinação final em local licenciado. 
Serviços de postagem, hidráulicos e elétricos. 
Locação de caçambas metálicas estacionárias para entulho, incluindo o transporte e a disposição do entulho 
em local devidamente autorizado. 
Serviço de limpeza nos reservatórios de água, e serviço de manutenção preventiva na subestação abrigada. 
Serviço de confecção e instalação de porta em alumínio para banheiros feminino e masculino. 
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Serviço de manutenção da cobertura do prédio sede, e recuperação de cobertura do telhado no prédio anexo. 
Serviço de manutenção corretiva da climatização do plenário. 
Renovação de seguro da frota dos veículos. 
Serviço de controle de pragas do tipo descupinização. 
Serviço de renovação de garantia de servidores DELL. 
Serviço de recarga de extintores. 
Inscrições em eventos de interesse do Poder Legislativo. 

Fonte: COSEM. 

 

As atividades desempenhadas pela COSEM proporcionaram benefícios nas 

esferas legislativa e administrativa da ALESE. Os benefícios foram gerados na área de limpeza 

e higiene, segurança dos colaboradores e na preservação do patrimônio público. As ações 

preventivas tiveram papel importante propiciando a contenção de danos. 

 
6.2.1.7- Coordenadoria do Protocolo 
 

A Coordenadoria do Protocolo (COPROT) coordenou, orientou e realizou as 

atividades de protocolo de documentos, supervisionando a tramitação de processos 

administrativos no âmbito da Assembleia Legislativa. O Gráfico abaixo apresenta as 

estimativas de procedimentos realizados pela COPROT. 

 
Gráfico 5 – Distribuição dos procedimentos executados pela COPROT em 2020 

 
                                   Fonte: COPROT. 

 
É válido adicionar que a COPROT executa outros procedimentos, como por 

exemplo, o recebimento e a distribuição de milhares de correspondências e jornais 

diariamente, e o controle do fluxo de protocolos na instituição.  
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6.2.1.8- Coordenadoria do Arquivo 
 

A Coordenadoria do Arquivo (COARQ) coordenou, orientou, organizou e 

controlou as atividades e serviços relativos ao arquivo geral da Assembleia Legislativa em 2020. 

As atividades executadas estão relacionadas ao fornecimento e suporte de pesquisa dos 

arquivos para todos setores da ALESE. O Quadro 22 apresenta o conjunto de atividades 

realizadas. 

 
Quadro 22 – Atividades executadas pela COARQ em 2020 

Criação/Produção – Orientação aos setores acerca da padronização da produção documental. 
Avaliação de Documentos – Apoio à Comissão de Avaliação de Documentos. 
Aquisição de Documentos – Recebimento de documentos gerados pelos setores da ALESE. 
Conservação – Ações preventivas e corretivas relacionadas à preservação, conservação e restauração de 
documentos. 
Classificação dos documentos - Toda a documentação transferida/recolhida para o Arquivo é classificada de 
acordo com seus setores, funções e atividades. 

Fonte: COARQ. 

 
6.2.2- DIRETORIA JURÍDICA 

 
A Diretoria Jurídica (DIJUR) prestou assessoria jurídica interna à Mesa Diretora, 

Diretoria-Geral e Deputados, de forma a esclarecer e subsidiar decisões de caráter institucional 

e legislativo. Atuou também na representação da Assembleia Legislativa em juízo, 

promovendo a defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses. Além disso, atuou para 

legitimar os direitos requeridos pelos servidores previstos no Estatuto dos Servidores Públicos 

Estaduais do Estado de Sergipe (Lei nº 2.148/77). A Diretoria também atua na elaboração de 

Contratos e Aditivos.  

A Diretoria Jurídica, através do seu corpo de especialistas e suas duas 

coordenadorias (Coordenadoria de Acompanhamento e Controle de Processos Judiciais e 

Coordenadoria de Acompanhamento e Controle de Processos Administrativos), manteve um 

permanente trabalho de representação dos interesses da ALESE. O Gráfico 6 demonstra o 

volume de atividades realizadas pela Diretoria Jurídica em 2020.  
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Gráfico 6 – Atividades desenvolvidas pela DIJUR em 2020  

 
   Fonte: Diretoria Jurídica. 

 
Desse modo, a Diretoria Jurídica contribuiu para execução e acompanhamento 

dos trabalhos legislativos, de forma a prestar informações legais e judiciais. Tais atividades 

subsidiaram as decisões da Mesa Diretora, diretores e coordenadores em total observância a 

lei e normas legais, bem como promoveu a interpretação das normas que vinculam servidores, 

de forma a proporcionar o crescimento funcional, ante a legislação pertinente. 

 
6.2.3- DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

Em 2020, a Diretoria de Comunicação Social (DIRCOM) prestou assistência ao 

Presidente e ao Diretor Geral na área de comunicação social, desempenhando suas atividades 

com o auxílio da coordenadoria da Agência ALESE, coordenadoria da TV ALESE e 

coordenadoria da Rádio ALESE. 

Através da Agência de Notícias ALESE, a DIRCOM noticiou no site da ALESE 2.417 

matérias, com vistas a levar informações com qualidade e transparência para a sociedade, 

apresentando a atuação do Poder Legislativo ao público. O Gráfico abaixo apresenta o volume 

de notícias produzidas. 

Gráfico 7 – Matérias veiculadas no site da ALESE em 2020  

 
         Fonte: DIRCOM. 

 

466

49

68

105

1

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Pareceres Jurídicos

Extratos de Contratos e Aditivos para Publicação

Termos Aditivos

Informações Prestadas à Justiça

Processo Administrativo

Quantidade

0
100
200
300

Quantidade de Matérias

49



 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

  

Uma das formas de se mensurar a relação entre Assembleia Legislativa e a 

sociedade é através das interações entre as publicações e engajamentos nas redes sociais. A 

ilustração abaixo exibe os quantitativos de publicações no Instagram e no Facebook, assim 

como os respectivos engajamentos nos semestres de 2020. Registra-se o aumento do 

engajamento do público através do Instagram. 

 

 
INSTAGRAM 

1º Semestre: 517 Publicações / 13.810 Engajamentos 
2º Semestre: 776 Publicações / 16.489 Engajamentos 

 
 
 

 
FACEBOOK 

1º Semestre: 341 Publicações / 5.019 Engajamentos 
2º Semestre: 741 Publicações / 5.051 Engajamentos 

    

 

 

Além disso, é relevante informar o trabalho desempenhado pela DIRCOM na 

realização de campanhas de cunho institucional pela valorização do Parlamento Sergipano. A 

série “O Voto”, abordou a História das Eleições no Brasil e em Sergipe, desde o período do 

Brasil Império. A série teve 20 episódios e abordou temas como surgimento dos partidos 

políticos, o voto feminino, a criação da urna eletrônica, o voto durante a pandemia e o perfil 
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dos eleitores em Sergipe, além de muitos outros temas relacionados ao exercício da 

democracia. A série foi exibida diariamente nas redes sociais da Assembleia Legislativa e na TV 

ALESE. 

 
Figura 10 – A Série “O Voto” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: DIRCOM. 

 
A elaboração do projeto “bora conversar” foi outra iniciativa da DIRCOM. O 

projeto consiste na produção de conteúdo em vídeos informativos sobre projetos de lei e 

requerimentos da Assembleia Legislativa, e assuntos voltados para a área da saúde e serviço 

social. O principal objetivo desse projeto é mostrar aos cidadãos que a produção de leis afeta 

diretamente na vida de cada sergipano. 

 
Figura 11 – Elaboração do Projeto “bora conversar” 

 
                                       Fonte: DIRCOM. 

 
Além disso, a DIRCOM promove o Boletim da Agência de Notícias ALESE, que é 

veiculado nas redes sociais e participação ao vivo durante o ALESE Notícia da TV ALESE. O 

boletim aborda os principais destaques do Portal de Notícias da ALESE e das redes sociais do 
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Poder Legislativo, além de ser um resumo diário das Sessões Plenárias com destaque para as 

leis, audiências públicas e decisões dos parlamentares. 

 
Figura 12 – Boletim da Agência de Notícias ALESE 

 
                                                       Fonte: DIRCOM. 

 
É imperioso destacar outro serviço de comunicação do Poder Legislativo 

direcionado à sociedade sergipana. Trata-se das atividades desenvolvidas pela emissora 

pública de Televisão Legislativa da Assembleia Legislativa (TV ALESE), que realiza a exibição ao 

vivo das sessões plenárias, reuniões das comissões temáticas, audiências públicas, eventos, 

sessões especiais, entre outros. 

A TV ALESE está sintonizada no canal 5.2, que possui 24 horas ininterruptas de 

transmissão diária, com conteúdo de utilidade pública e variada programação que leva 

conhecimento aos cidadãos sobre os trabalhos da Assembleia Legislativa, constituindo um 

poderoso instrumento de transparência das atividades do legislativo estadual.  

No exercício de 2020, a emissora realizou a transmissão dos trabalhos do Poder 

Legislativo, e ampliou a cobertura jornalísticas e de produção, conforme as principais 

ilustrações abaixo indicam. 

 
Sessões Plenárias Remotas - Durante a pandemia, a TV ALESE cumpriu seu 
papel e continuou transmitindo, ao vivo, todas as sessões plenárias do 
Legislativo Sergipano 
 
 

 
Jornal da ALESE - Exibido de segunda a sexta-feira, AO VIVO, às 8h30, em 
2020 passou a ter 40 minutos de duração. O jornal mostra as principais 
notícias da Assembleia Legislativa 
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Informativo TV ALESE - Informativos na programação ao longo do dia, com 
notícias atualizadas trazidas pelos repórteres que trabalharam remotamente. 
 
 
 

 
ALESE Notícia - Exibido de segunda a sexta-feira, traz um resumo do 
que aconteceu durante o dia. O jornal passou a ser AO VIVO em 2020  
 
 
 
 

Além da Pauta - Estreou AO VIVO em 03/03/2020, e foram 74 programas 
ao vivo em 2020. 
 
 
 

 
Bem Comer - Uma temporada com quatro programas inéditos foi exibida 
durante o mês de março de 2020, sendo um episódio por semana. 
 
 
 
 
 

Caminhos de Sergipe - Uma temporada inédita com quatro programas 
foi exibida durante o mês de março, sendo um episódio por semana. 
 
 
 

 
 
Cultivos e Criações - Uma temporada com cinco programas inéditos foi 
exibida entre os meses de fevereiro e março de 2020. 
 
 
 

Diga Aí - Estreou em 03/02/2020, com exibição de três dicas por semana, 
foi ao ar de fevereiro a junho, de forma inédita. 
 
 
 

 
 
Educação e Saúde - Em 2020 foram exibidos 27 programas inéditos 
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Elas no Comando – Em 2020 foram 06 programas inéditos, sendo um por 
semana durante os meses de março e abril. 
 
 
 
 

 
Memórias de Sergipe - Um programa inédito e especial foi exibido em 
março/2020, contanto a vida de Paes Mendonça. 
 
 
 
 

Nossa Arte - Foram 07 programas inéditos exibidos em 2020, durante os 
meses de fevereiro e março. 
 
 
 
 

 
Vida Pública - Foram ao ar 06 programas inéditos. Os programas foram 
exibidos até abril de 2020. 
 
 
 
 

Bicentenário - Em comemoração ao Bicentenário de Sergipe em 2020, 
foram realizados diversos seminários, que contaram com a cobertura AO 
VIVO da TV ALESE e a inclusão de reprises na grade de programação.  
 
 
 

 
Símbolos Sergipanos - Programa especial, fez parte da programação em 
comemoração ao Bicentenário de Sergipe. Foram três programas falando 
sobre o HINO, o SELO e a BANDEIRA de Sergipe. 
 
 

Sergipe 200 - Programa especial do Bicentenário de Sergipe. Lançado no ar dia 
31/07/20, abordou a história de Sergipe Colonial, e no dia 17/11/20, abordou a 
temática A Província de Sergipe no Primeiro Reinado.  
 
 

Fórum Outubro Rosa - Em 13/10/20 foi realizado o fórum sobre “As estratégias 
para prevenção e detecção precoce de câncer de mama”, uma parceria da TV 
ALESE com a Procuradora da Mulher e Departamento Médico.  
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ALESE e os 200 Anos da Independência em Sergipe - Exibido em 03/02/20 e 
reprisado na programação.  
 
 
 

 
Cem Anos do Corpo de Bombeiros em Sergipe - Exibido em 09/10/20 e reprisado 
na programação. 
 
 

150 Anos do Colégio Atheneu - O documentário contou com três partes, exibidas 
de forma inédita em 28, 29 e 30/12/20, com reprises na programação. 
 
 
 

 
Violência contra a Mulher E os Impactos da Pandemia em Sergipe - O 
programa 1 foi ao ar, AO VIVO, em 31/08/20. 
 
 

Violência contra a Mulher E os Impactos da Pandemia em Sergipe - O 
programa 2 foi ao ar, AO VIVO, em 01/09/20. 
 
 
 

 
Os Desafios do Agronegócio para 2021 - Uma parceria da TV ALESE com a 
UNALE, o Webnário foi ao ar, AO VIVO, em 15/12/20 e reprisado na 
programação. 
 

 
Cia de Arte 5 Anos - A TV ALESE veiculou diversas homenagens de parlamentares e 
artistas representantes da cultura sergipana. 
 
 
 

 
 
ENEM - Em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, a TV ALESE 
transmitiu AO VIVO revisões e simulados de preparação para o Enem.  
 
 
 

Ciências sem Limites – Programa de 18 episódios produzidos pela TV Unesp, 
veiculado de forma inédita pela TV ALESE. 
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Apolônio e Azulão - Programa infantil produzido pela TV Unesp, estreou 
e foi exibido durante o mês de outubro, mês dedicado as crianças. O 
programa contém 12 episódios. 
 
 

 
 
Sergipe Justiça - Produzido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe e exibido 
durante todo o ano de 2020 pela TV ALESE. 
 
 

 
MINUTO TCE - Informativos semanais produzidos pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Sergipe e veiculados pela TV ALESE na grade de 
programação. 
 

 
 

No que se refere a Rádio ALESE, esta é sintonizada através do número 103.9 FM. 

Em 2020, através de uma parceria com a Rádio Senado, transmitiu e reproduziu toda a 

programação desta, com conteúdos informativos sobre o Congresso Nacional, entre outros 

temas relevantes.  

 

6.2.4- DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 
 

Em 2020, a Diretoria de Atenção à Saúde (DIRATS) assessorou o chefe do Poder 

Legislativo e o Diretor Geral no trato de questões, providências e iniciativas na área de saúde 

da ALESE. A Emergência Médica da Assembleia Legislativa funciona em período integral de 

segunda-feira a quinta-feira, e às sextas-feiras pela manhã, prestando atendimento de 

urgência/emergência no setor e nas dependências do Poder Legislativo.  

O Departamento Médico realizou atendimento médico emergencial e 

ambulatorial aos deputados, servidores e seus dependentes. Atualizou os prontuários dos 

pacientes, fez o acompanhamento médico, realizou exames de prevenção, orientou os 

servidores nas questões da segurança do trabalho, bem como, concedeu licenças médicas em 

observância à legislação pertinente. 

O atendimento aos usuários do serviço de saúde engloba diversas 

especialidades: Cirurgia Geral, Clínica Geral, Reumatologia, Ginecologia, Pediatria, 

Fisioterapia, Terapia Transpessoal, Odontologia, Psicologia, Endocrinologia, 
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Otorrinolaringologia, Enfermagem, Angiologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Assistência 

Social. O Posto Médico do Plenário funciona durante as sessões, em regimes de plantão, 

dispondo de equipe de saúde especializada em atendimento emergencial. Dispõe ainda de 

equipamentos médicos como monitores, desfibriladores e respiradores, entre outros. 

É válido destacar o apoio administrativo da Coordenadoria de Atendimento 

Ambulatorial e da Coordenadoria de Atendimento Psicossocial, que também garante o 

funcionamento do DIRATS. Por meio das rotinas internas, no que se refere à manutenção da 

estrutura física e de equipamentos, a DIRATS realiza atividades de controle de frequência, 

instrução e trâmite de aquisição e manutenção de equipamentos, medicamentos, materiais 

e insumos, bem como outros processos de interesse dos servidores e de parlamentares em 

assuntos relacionados à saúde. 

Em resumo, a DIRATS realizou 2.036 atendimentos em 2020. O Gráfico 8, lista 

as quantidades de atendimentos por especialidade. A Diretoria, portanto, tem atuado de 

modo a proporcionar assistência no que concerne à prevenção, tratamento e recuperação da 

saúde, mediante atendimento especializado. 

 
Gráfico 8 – Números de atendimentos feitos pela DIRATS em 2020         

 
Fonte: DIRATS. 
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6.2.5- DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 
Durante o ano de 2020, a Diretoria de Relações Institucionais (DIREL) atuou 

prestando assistência ao Presidente e aos demais deputados da Assembleia Legislativa, 

interagindo, intermediando e aperfeiçoando as relações institucionais mantidas entre esta 

Casa Legislativa e: 

a) os Poderes (Executivo e Judiciário), bem como o Ministério Público e o 
Tribunal de Contas, no âmbito do Estado de Sergipe;  
b) os demais Poderes Legislativos do país;  
c) os Órgãos e entidades da Administração Pública (Federal, Estadual e 
Municipal). 
 

A DIREL atuou efetivamente nas atividades legislativas ocorridas através de 

Sessões Extraordinárias Remotas, em virtude da pandemia ocasionada pela Covid-19.  Além 

disso, agiu ativamente na interlocução deste Poder com a União Nacional dos Legisladores e 

Legislativos Estaduais (UNALE), destacando-se nas ações pertinentes ao enfrentamento da 

Covid-19. 

A Diretoria teve destacado papel no acompanhamento da tramitação 

processual-legislativa de diversas proposições, destacando-se a Proposta de Emenda 

Constitucional que “remanejou recursos financeiros das Emendas Impositivas dos 

Parlamentares para o combate da Covid-19, através da Secretaria de Estado de Saúde”, os 

Projetos de Lei que criaram o “Cartão Mais Inclusão – Cmais” e a lei que “dispõe sobre o 

Orçamento do Estado de Sergipe para o Exercício Financeiro de 2021. ” A DIREL assessorou e 

representou o Chefe do Poder Legislativo em audiências e/ou reuniões pertinentes a assuntos 

de interesses da Assembleia Legislativa. 

 
6.2.6- ESCOLA DO LEGISLATIVO 

 
A Escola do Legislativo “Deputado João de Seixas Dória” (ELESE) foi criada pela 

Resolução nº 22/2003 e está regulamentada pela Resolução nº 51/2018. É um órgão de 

subordinação direta da Diretoria-Geral. Ela está localizada no prédio histórico do Palácio 

Fausto Cardoso, antiga sede da Assembleia Legislativa. 
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Em 2020, apesar da pandemia do novo coronavírus 1 , a ELESE planejou e 

executou a política de capacitação e de desenvolvimento funcional de servidores da 

Assembleia Legislativa, bem como ofereceu suporte conceitual de natureza técnico-científica 

às suas atividades. A Escola atuou de modo a oferecer subsídios para que Parlamentares, 

servidores, estagiários e profissionais terceirizados pudessem compreender a missão do Poder 

Legislativo, executando suas atividades com criatividade e eficácia.  

Para tanto, a ELESE transmitiu conhecimentos básicos para os recursos 

humanos da própria Casa, tanto no exercício das suas funções, como qualificando-os nas 

atividades de suporte técnico-científico e ampliando a sua formação em assuntos legislativos. 

O trabalho da Direção da ELESE contou com o suporte da Coordenadoria Administrativa, 

Coordenadoria Pedagógica, Coordenadoria de Projetos Especiais, Coordenadoria de Assuntos 

Culturais, e da Biblioteca "Deputado Marcelo Déda."  

Em 2020, a ELESE promoveu diversas iniciativas visando cumprir sua missão 

institucional de formar, capacitar e qualificar o capital humano do Poder Legislativo e os 

cidadãos. 

 Foi realizada uma pesquisa de Levantamento de Necessidades de Treinamentos 

(LNT) com todos os funcionários da ALESE, entre o dia 23 de setembro de 2020 ao dia 01 de 

dezembro de 2020, por meio de formulário do Google. A referida pesquisa teve por objetivo, 

compreender melhor quais são as necessidades de treinamentos dos funcionários e traçar o 

planejamento para 2021. Nos itens abaixo destacam-se as ações realizadas pela referida Escola 

em 2020. 

 
- Curso Licitação e Contratos 

 
Com carga horária de 24h, o curso foi ministrado pelo facilitador Marcos 

Alcântara, e foi realizado ao vivo, através da plataforma Zoom para 69 servidores da ALESE. O 

objetivo foi atualizar e agregar conhecimentos e técnicas sobre processos licitatórios. Para 

tanto, foram apresentadas as atividades práticas de elaboração dos estudos técnicos 

preliminares, termo de referência e pesquisa de preços utilizando o Banco de Preços. 

 

 
1  Alguns projetos tradicionais foram suspensos temporariamente, como por exemplo: Visita à Casa do Povo; 
Contando História; Parlamentar por um dia. 
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Figura 13 – Curso Licitação e Contratos em 2020 

  
    Fonte: ELESE. 

 
- Lei Aldir Blanc 
 

A Assembleia Legislativa de Sergipe, através da Escola do Legislativo, contratou a 

empresa INTERA - Arte e Economia Criativa com o objetivo de oferecer suporte técnico para 

as prefeituras sobre a Lei Aldir Blanc nº 14.017, de 29 de junho de 2020, a qual define ações 

emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade, em função da 

Covid-19. 

Figura 14 – Suporte aos municípios sobre Lei Aldir Blanc em 2020 

 

  
                                                Fonte: ELESE. 

 

O suporte foi oferecido de forma gratuita aos municípios por meio de 

atendimentos presenciais na ELESE, através de webnários e mídias sociais. Ao todo, 16 cidades 

solicitaram à ELESE o suporte técnico, a saber: Riachão do Dantas, Ribeirópolis, Simão Dias, 
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Itaporanga D’Ajuda, Lagarto, Gararu, Cristinapólis, Umbaúba, Itabaiana, Canindé do São 

Francisco, São Cristovão, Aquidabã, Tomar do Geru, Brejo Grande, São Miguel do Aleixo e 

Japoatã. 

 
- Curso As Vantagens e Desvantagens do Ensino Remoto no Retorno à Sala De Aula (O Novo 
Normal) 

 
O curso foi mediado pela pedagoga Mirian Leite, por meio da plataforma ZOOM, 

com carga horária de 20h para 33 alunos. O objetivo do curso foi apresentar as diferentes 

formas de ensino com o uso das tecnologias, abordando os desafios a serem enfrentados pelos 

professores e demais profissionais da educação no período de pandemia.  

 
Figura 15 – Curso “O Novo Normal” em 2020 

   
                                  Fonte: ELESE. 

 
- Curso de Atuação para Professores em Home Office 

 
A ELESE em parceria com a CIA de Arte promoveu o Curso Básico de Atuação 

Teatral em Home Office. O curso de 20 horas foi destinado a 46 professores dos municípios de 

Lagarto, Riachão do Dantas e Canindé de São Francisco, com o intuito de ensinar técnicas de 

como se posicionar diante das aulas não presenciais. 

Figura 16 – Curso de Atuação para Professores em Home Office em 2020 

  
                                   Fonte: ELESE. 
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- Curso de Iniciação Teatral 
 
O curso foi ofertado pela ELESE em parceria com a Cia de Arte ALESE e aconteceu 

no auditório Deputado Francisco Passos para um grupo de 15 jovens do Projeto Aprendiz 

Integrado. O objetivo foi prepará-los para o mercado de trabalho e para os desafios da carreira 

profissional. 

 

Figura 17 – Curso de Iniciação Teatral em 2020 

  
                  Fonte: ELESE. 

 
- Oficina Interlegis: Comunicação Integrada 

 
Resultado da parceria com o Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), a ALESE, através 

da ELESE, ofereceu, entre os dias 9 a 13 de novembro de 2020, a Oficina Comunicação 

Integrada que foi mediada pelo analista legislativo Tadeu Sposito do Amaral, por meio da 

plataforma de ZOOM para 25 pessoas. Com uma metodologia dinâmica e prática, a Oficina 

deu ênfase às plataformas baseadas em internet, sobretudo nas mídias sociais. 

 
Figura 18 – Oficina Interlegis: Comunicação Integrada em 2020 

 
                                         Fonte: ELESE. 
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- Palestra Cuidados da Saúde Mental 
 
Para alertar sobre a importância de cuidar da saúde mental e facilitar ao máximo 

a compreensão sobre os processos que envolvem não só a mente, mas também o corpo, os 

psicólogos da ALESE, Lucas Magalhães e Ronaldo Rodrigues apresentaram a palestra “Cuidados 

com a saúde mental”, no auditório Deputado Francisco Passos da ELESE, para servidores e 

população em geral. 

 
Figura 19 – Palestra Cuidados da Saúde Mental em 2020 

 
                                                  Fonte: ELESE. 

 
- Palestra Como Descobrir suas Reais Metas 

 
Para tratar sobre autoconhecimento, definição de metas, propósito e estratégias 

pessoais, a coach Geisa Kaline, apresentou a palestra para 47 participantes (servidores e 

população em geral), abordando temas sobre: Mindset (mentalidade) da Positividade; 

Autoconhecimento; A base da autoconfiança; Como conquistar a competência e o 

autocontrole; Definição de metas e estratégias para alcançar o sucesso. 
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Figura 20 – Palestra Como Descobrir suas Reais Metas 

 
                                                                                     Fonte: ELESE. 

 
- Seminário Qualidade da Educação 

 
O seminário analisou de que modo o ensino ofertado pelas escolas de Ensino 

Fundamental e de Ensino Médio atende às necessidades de incorporação de conhecimento 

para o exercício consciente da cidadania. 

 
Figura 21 – Seminário Qualidade da Educação - 2020 

 
                                                 Fonte: ELESE. 

 
- Mídias Sociais “Espaço Cultural” e “TBT” 

 
O “Espaço Cultural” é um ambiente cultural idealizado para divulgar artistas 

sergipanos e com o objetivo de incentivar a arte e a cultura em nosso Estado. A divulgação é 

feita nas redes socias: site da ALESE e Instagram da ELESE. O “TBT” também é um espaço 

reservado para divulgar imagens dos cursos e atividades realizadas na ELESE. 
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Figura 22 – Mídias Sociais “Espaço Cultural” e “TBT” 

  

  
            Fonte: ELESE. 

 
 
- Cantata de Natal 
 

A Cantata de Natal da Escola do Legislativo é uma tradição nos festejos natalinos 

do Estado de Sergipe, sendo realizada na Praça Fausto Cardoso, em frente ao Palácio Fausto 

Cardoso (Figura 23).  
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Figura 23 – Cantata de Natal em 2020 

  
         Fonte: ELESE. 

 
- Outros Eventos da ELESE 

 

A ELESE atuou ainda na realização de eventos diversos: 1ª Reunião do Conselho 

Superior da Escola do Legislativo Dep. João de Seixas Dória; Seminário “O Império Português: 

centralidades e periferias – o caso de Sergipe Del Rey” com a professora de Portugal Maria de 

Deus Manso, fez parte da programação 1820-2020 200 Bicentenário – Emancipação Política 

de Sergipe; Assinatura Termo de Cooperação Protocolo de Intenções entre a Escola do 

Legislativo Deputado João de Seixas Dória e Associação Sergipana de Contadores de História; 

Seminário: “Os índios e a Colonização em Sergipe” com a participação do professor Dr. Pedro 

Abelardo, fez parte da programação do Bicentenário – Emancipação Política de Sergipe. 

 
- Biblioteca Deputado Marcelo Déda 

 
A Biblioteca Deputado Marcelo Déda (BIBMD) compõe a estrutura orgânica da 

ELESE e é composta de material bibliográfico nas áreas de Administração, Direito, Processo 

Legislativo, bem como periódicos de áreas diversas. A biblioteca possui um acervo de 

aproximadamente 4.000 obras, em regular estado de conservação. 

Em 2020, a BIBMD trabalhou na sua reestruturação e na articulação para criação 

de uma política de seleção e aquisição futuras para ampliação do acervo. Inclusive, tem 

buscado prospectar doações junto a órgãos e empresas (Senado Federal, Câmara dos 

Deputados, Tribunais Superiores, Universidades, Centros de Pesquisas, Editoras, entre outras). 

O Quadro abaixo apresenta as atividades desenvolvidas pela BIBMD.  
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Quadro 23 – Atividades desenvolvidas pela BIBMD em 2020 

Diagnóstico da situação do acervo. 
Levantamento e cadastramento de 713 leis publicadas no Diário Oficial de Sergipe, a partir da década de 1940. 
Organização de diários oficiais para encadernação. 
Cadastramento de 1.609 artigos de periódicos. 
Cadastro de 466 itens no sistema BibLivre. 
Levantamento de legislação específica relativa a servidores públicos. 
Pré-catalogação, carimbagem, etiquetagem de material bibliográfico. 
Montagem de kits de material bibliográfico para doação para as escolas do Município de Aracaju. 
Descarte de material inservível/obsoleto. 
Reestruturação do arranjo físico da Biblioteca. 
Recebimento de obras por doação. 

       Fonte: ELESE. 

 
- CIA DE ARTE ALESE 

 

Criado em 2015, o grupo desenvolve espetáculos de cunho educativo, realizando 

oficinas em comunidades com pouco acesso à cultura e à arte. A Cia de Arte ALESE já se 

apresentou em todo Estado de Sergipe, sempre estimulando o conhecimento de forma lúdica, 

para despertar o espírito de cidadania. O grupo é formada por 5 atores, que se revezam em 

tarefas multidisciplinares.  

Em 2020, a CIA de Arte apresentou 4 Espetáculos/Esquetes: Balaio de Cantos, 

Contos e Encantos; As Aventuras da Leitura; Maria da Penha – Uma história de Luta; Auto de 

Natal Sergipano; Oficinas e Performance em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher 

da ALESE com a Ação “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres”. Foram 

15 apresentações ao total e aproximadamente 4.420 pessoas atingidas de forma presencial, 

além de atividades realizadas nas mídias sociais da CIA de Arte ALESE e plataforma de 

webconferência Google Meet, devido à pandemia. 

 
Figura 24 – Cia de Arte ALESE em 2020 

   
       Fonte: ELESE. 
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- Coral da Assembleia Legislativa de Sergipe (CORALES) 
 

Criado em 2005 e regido pelo maestro Joel Nascimento, participam do CORALES 

funcionários ativos e inativos da ALESE, bem como funcionários públicos em geral. Em 2020, o 

grupo CORALES atuou apenas na VI Cantata de Natal, realizada no dia 17 de dezembro. 

 

6.2.7- DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
 
A gestão orçamentária e financeira da Assembleia Legislativa é realizada pela 

Diretoria de Orçamento e Finanças (DIROF). Esta Diretoria prestou assistência ao Chefe do 

Poder Legislativo e ao Diretor Geral e desenvolveu as atividades dispostas no Quadro abaixo. 

Foram executadas ações com o apoio das Coordenadoria de Finanças e Pagamentos e da 

Coordenadoria de Orçamento e Contabilidade.  

 
Quadro 24 – Atividades realizadas pela Diretoria de Orçamento e Finanças  

Coordenou e supervisionou os trabalhos de elaboração da proposta orçamentária do Poder 
Legislativo. 
Sugeriu ao Presidente da Assembleia Legislativa e ao Diretor Geral a abertura de créditos 
orçamentários adicionais. 
Acompanhou e monitorou a execução orçamentária e financeira. 
Planejou, programou, executou e supervisionou as atividades e serviços relativos à administração 
orçamentária e financeira, compreendendo, dentre outras ações, movimentação de créditos, 
realização de empenhos e emissão de ordens de saque. 
Desenvolveu serviços de contabilidade. 
Realizou pagamentos, nos termos das normas regimentais pertinentes. 
Efetuou o pagamento de pessoal, conforme informações repassadas pelo órgão competente. 

    Fonte: DIROF. 
 
6.2.7.1- Coordenadoria de Finanças e Pagamentos 

 
A Coordenadoria de Finanças e Pagamentos é responsável pelas atividades de 

solicitações de empenho, empenho, liquidação, previsão de desembolso e pagamentos 

(Ordem Bancária), entre outros aspectos. Esses procedimentos são supervisionados pela 

Controladoria, e tem o resumo dos seus quantitativos dispostos no Gráfico abaixo.  
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Gráfico 9 – Quantidades de procedimentos em 2020 

 
                   Fonte: DIROF. 

 
O Quadro 25 exibe as outras atividades desempenhadas pela Coordenadoria de 

Finanças e Pagamentos em 2020, bem como caracteriza as rotinas de trabalhos realizados. 

 
Quadro 25 – Atividades realizadas pela Coordenadoria de Finanças e Pagamentos  

Controlou a gestão financeira da Assembleia Legislativa. 
Planejou e executou a programação financeira. 
Monitorou e geriu os pagamentos, inclusive de contratos. 
Cumpriu as normas e recomendações do Controle Interno. 
Examinou os planos de contas e as liquidações de despesas. 
Realizou o controle atualizado das liquidações dos empenhos e restos a pagar. 
Preparou os processos de pagamento e os boletins financeiros. 
Atualizou os dados bancários e de saldo de caixa. 
Preparou mapas de conciliação e de consolidação bancárias, referentes a cheques e ordens de saque 
emitidas para o pagamento de despesas. 
Controlou e efetuou os repasses de contribuições previdenciárias, sindical, associativa, securitária, pensões 
alimentícias, imposto de renda, consignações, e outros descontos legalmente autorizado. 
Contabilizou, analiticamente, a receita e a despesa e acompanhou os resultados da gestão financeira de 
acordo com os documentos comprobatórios. 

Fonte: DIROF. 

 
6.2.7.2- Coordenadoria de Orçamento e Contabilidade 

 
A Coordenadoria de Orçamento e Contabilidade é responsável pelo 

planejamento e monitoramento orçamentário, pela elaboração da prestação de contas, 

relatório de gestão fiscal, entre outras atividades. O Quadro 26 exibe o conjunto de atividades 

realizadas pela Coordenadoria de Orçamento e Contabilidade em 2020. 

 
 

Solicitações de 
Empenho; 1035

Empenho; 1035

Liquidação; 1765

Pagamentos; 
1765
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Quadro 26 – Atividades realizadas pela Coordenadoria de Orçamento e Contabilidade  
Elaborou a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019. 
Elaborou os Relatórios de Gestão Fiscal com periodicidade quadrimestral sobre a observância dos 
limites constitucionais da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Elaborou relatórios trimestrais de Auditoria para o Controle Interno. 
Elaborou a proposta orçamentária do Poder Legislativo para 2021. 
Planejou e executou a programação orçamentária, de acordo com as necessidades da ALESE. 
Acompanhou e monitorou mensalmente a execução orçamentária de 2020 em relação ao Plano 
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 
Indicou ao Diretor de Orçamento e Finanças a necessidade de abertura de créditos orçamentários 
adicionais. 
Realizou procedimento de cessão de crédito para Secretaria de Estado de Saúde. 
Realizou cerca de 80 enquadramentos orçamentários de despesas. 
Elaborou balancetes mensais, balanço anual e demais demonstrativos contábeis. 
Executou mensalmente a Conciliação Bancária. 
Acompanhamento mensal da Dívida Flutuante. 
Envio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais. 
Acompanhamento e providências de processos junto ao Tribunal de Contas através do sistema SAGRES. 
Atendeu demandas específicas sobre Orçamento e Contabilidade e realizou reuniões estratégicas. 

Fonte: DIROF. 

 
 
6.3- CONTROLADORIA 

 
A Controladoria é um órgão de subordinação direta da Presidência da 

Assembleia Legislativa, e tem por competência o desenvolvimento de atividades de serviços 

de controle interno em todos os níveis administrativos, observadas as normas da Constituição 

Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e demais 

legislações. No exercício orçamentário e financeiro de 2020, a Controladoria realizou diversas 

atividades pertinentes às suas atribuições, conforme dispõe-se no Quadro 27. 

 
Quadro 27 – Atividades realizadas pela Controladoria em 2020 

Coordenou os procedimentos e as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno da Assembleia 
Legislativa. 

Deu assessoramento à administração nos aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à 
legalidade dos atos de gestão, emitindo pareceres sobre os mesmos, quando solicitado. 

Exerceu o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais da Lei de Responsabilidade Fiscal (3º 
Quadrimestre de 2019 e 1º e 2° Quadrimestre de 2020, e os estabelecidos nos demais instrumentos legais. 

Analisou os relatórios trimestrais de Auditoria. 
Manifestou-se, quando solicitado pela administração, acerca da regularidade e legalidade de processos licitatórios, 

sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento ou legalidade de atos, contratos e outros instrumentos 
congêneres. 

Emitiu parecer conclusivo sobre os processos de verbas indenizatórias e demais processos que requer anuência do 
controle interno. 

Analisou a Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019 e verificou a exatidão dos dados financeiros e contábeis 
da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. 

Acompanhou e avaliou a execução do programa orçamentário de 2020, bem como o cumprimento das metas 
previstas Lei nº 8.645 de 08 de janeiro de 2020 (Plano Plurianual - 2020 a 2023) e a Resolução nº 50/18. 

Constatou a veracidade das operações realizadas e a aplicação dos princípios contábeis. 
Verificou, por amostragem, o cumprimento da legislação no tocante aos processos de licitação. 
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Procedeu auditoria em folha de pagamento e outras despesas, verificando a exatidão dos dados lançados em 
conformidade com a legislação que disciplina cada assunto. 

Analisou todos os processos de despesas encaminhado ao controle interno em média de 110 por mês. 
Analisou e aprovou 1035 Solicitações de Empenho. 

Fonte: Controladoria. 

 
Em síntese, a Controladoria emitiu 497 pareceres, distribuídos em 5 categorias 

de análise (Gráfico 10). Os pareceres de despesas englobaram a prorrogação de contratos e 

reajustes contratuais; os de ressarcimentos se referem à análise das Verbas Indenizatórias dos 

Deputados Estaduais (VEAP); os de despesas médicas englobam as despesas médicas-

hospitalares de deputados e ex-deputados; indenizações de férias; e pareceres de despesas. 

 
Gráfico 10 – Número de Pareceres emitidos pela Controladoria em 2020 

 
                    Fonte: Controladoria. 

 
 
7- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
A Lei Orçamentária Anual nº 8.646/2020 de 08/01/2020 do Estado de Sergipe, 

publicada no Diário Oficial nº 28.352 em 13/01/2020, aprovada pelo Ato nº 23.172 de 24 de 

janeiro de 2020, fixou a despesa para o ano fiscal de 2020 da Assembleia Legislativa do Estado 

de Sergipe (ALESE), em R$ 229.742.956,00 (duzentos e vinte e nove milhões, setecentos e 

quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais), em valores correntes. 

 
7.1- ORÇAMENTO INICIAL 

 
A Tabela 6 apresenta a composição das Despesas Autorizadas por categoria 

econômica e por grupo de natureza de despesa da ALESE. As despesas correntes autorizadas 

totalizaram cerca de R$ 227,34 milhões representando 99% da despesa orçamentária total, ao 

passo que, a fixação para gastos de capital foi de R$ 2,4 milhões – 1 % da composição total, 

conforme o Gráfico 1. 
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                                               Tabela 6 – Despesa Orçamentária Autorizada 
CATEGORIA ECONÔMICA VALOR (R$) % 

DESPESAS CORRENTES 227.342.956 99 
 Pessoal e Encargos Sociais 141.363.500  

 Outras Despesas Correntes 85.979.456  

DESPESAS DE CAPITAL 2.400.000 1 
 Investimentos 2.400.000  

TOTAL 229.742.956 
 

100 
                                            Fonte: I-gesp (Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora).  

 
7.2- ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
    No decorrer do exercício a despesa inicialmente fixada foi alterada de acordo 

com as necessidades da Assembleia Legislativa por meio da abertura de créditos adicionais 

suplementares através de anulação de dotação própria no valor de R$ 12.900.000,00 e cessão 

de dotação no valor de R$ 679.500,00, totalizando R$ 13.579.500,00.  

                            Conclui-se, portanto, que 5,91% do total de dotações iniciais autorizadas foram 

alteradas, sendo 5,61% referente à anulação de dotação própria e cerca de 0,30% por cessão 

de dotação a outra Unidade Gestora. As dotações iniciais seguidas dos créditos suplementares 

abertos, respectivas anulações e transferência, classificadas por categoria econômica e grupo 

de natureza de despesa, estão representadas a seguir: 

 
Tabela 7 – Créditos Orçamentários (Despesas Autorizadas e Atualizadas) 

                                                                                                                                                                                          Em reais (R$) 
CATEGORIA DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO 
ECONÔMICA INICIAL SUPLEMENTARES ANULADOS ATUALIZADA 

DESPESAS CORRENTES        
Pessoal e Encargos Sociais 
Outras Despesas Correntes 

141.363.500,00 8.600.000,00 0,00 149.963.500,00 
85.979.456,00 900.000,00 11.161.355,00 75.718.101,00 

Subtotal 227.342.956,00 9.500.000,00 11.161.355,00 225.681.601,00 
DESPESAS DE CAPITAL         

Investimentos 2.400.000,00 3.400.000,00 2.418.145,00 3.381.855,00 
Subtotal 2.400.000,00 3.400.000,00 2.418.145,00 3.381.855,00 
TOTAL 229.742.956,00 12.900.000,00 13.579.500,00 229.063.456,00 

             Fonte: I-gesp (Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora). 

 
7.3- EXECUÇÃO DA DESPESA 
 

No exercício corrente foram empenhados R$ 217.626.144,46, liquidados 

R$ 214.519.449,23 e pagos R$ 214.412.736,76, montantes correspondentes, respectivamente, 

a 94,73%, 93,37% e 93,33% do valor inicialmente orçado.  

61,5% 
37,5% 

1 % 
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                                      Gráfico 11 – Execução da Despesa Orçamentária 

 
                 Fonte: I-gesp (Relatório de Balancete Contábil) 

 
7.4- EXECUÇÃO DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA (GND) 
 

As despesas executadas com Pessoal e Encargos Sociais alcançaram 64,74% 

(R$ 140.899.140,23), Outras Despesas Correntes representaram 33,77% (R$ 73.496.275,89) e 

o grupo Investimentos foi de 1,49% (R$ 3.230.728,34) do total de despesas realizadas no 

período no valor de R$ 217.626.144,46. 

            
Gráfico 12 – Execução da Despesa Orçamentária 

 
               Fonte: I-gesp (Relatório de Balancete Contábil). 
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Na execução orçamentária verificou-se uma economia de 5% em relação à 

dotação atualizada, conforme comparativo abaixo: 

 
                      Tabela 8 – Economia Orçamentária 

                                                                                                                                                                                                                                   Em reais (R$) 

CE¹ GND
² GRUPO DE DESPESAS DOTAÇÃO 

ATUALIZADA DESPESA REALIZADA ECONOMIA 
ORÇAMENTÁRIA % 

3 1 Pessoal e Encargos Sociais 149.963.500,00 140.899.140,23  9.064.359,77 3,96 
3 3 Outras Despesas Correntes  75.718.101,00  73.496.275,89  2.221.825,11 0,97 
4 4 Investimentos  3.381.855,00 3.230.728,34  151.126,66 0,07 

TOTAL 229.063.456,00  217.626.144,46  11.437.311,54 5,00 
      Fonte: I-gesp (Relatório de Balancete Contábil e Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora). 
      Notas: 1- CE (Categoria Econômica). 2- GND (Grupo de Natureza de Despesa). 

 
7.5- RECEITA ORÇAMENTÁRIA 
 

As receitas orçamentárias realizadas pela ALESE totalizaram R$ 40.699,29 e 

foram compostas por Receita Patrimonial decorrente da Remuneração de Aplicações 

Financeiras e Outras Receitas Correntes compostas por restituições e outras receitas primárias, 

conforme quadro a seguir: 

 
                                           Tabela 9 – Receita Orçamentária Realizada 

Em reais (R$) 
RECEITA PREVISTA REALIZADA 

Receita Patrimonial - 1.884,34 

Outras Receitas Correntes - 38.814,95 

TOTAL - 40.699,29 
           Fonte: I-gesp (Relatório de Balancete Contábil). 

 
7.6- RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 

 
O Resultado Orçamentário obtido foi deficitário no valor de R$ 217.585.445,17, 

pois decorre da diferença entre as receitas realizadas (que não consideram o duodécimo 

recebido) e as despesas empenhadas. De acordo com Manual de Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público (MCASP), esse desequilíbrio não apresenta irregularidade, visto que essa Casa 

não é um agente arrecadador, porém executa despesas orçamentárias para prestação de 

serviços públicos e realização de investimentos. 
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                                                     Tabela 10 – Resultado Orçamentário 
 

ITEM VALORES CORRENTES EM R$ 

Receita Orçamentária Realizada 40.699,29 

Despesa Orçamentária Empenhada 217.626.144,46 

DÉFICIT (217.585.445,17) 
          Fonte: I-gesp (Relatório de Balancete Contábil e Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora). 

 
8- GESTÃO FINANCEIRA 
 

O Resultado financeiro é apurado através da diferença entre receitas 

orçamentárias, transferências financeiras recebidas, ingressos extraorçamentários e as 

despesas orçamentárias, transferências financeiras concedidas e dispêndios 

extraorçamentários. Outro método para cálculo do referido resultado é por meio da diferença 

entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior. 

 No Exercício, o resultado obtido foi um superávit de R$ 2.522.264,05, conforme os 
cálculos evidenciados a seguir: 
 

Tabela 11 – Resultado Financeiro 
          Em reais (R$) 

MODO 1 

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte: 3.255.054,75 

(-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior: (732.790,70) 

(=) Resultado Financeiro do Exercício: 2.522.264,05 

 
Tabela 12 – Resultado Financeiro 

Em reais (R$) 
MODO 2 

Receita Orçamentária 40.699,29 

(+) Transferências Financeiras Recebidas 227.142.955,96 

(+) Recebimentos Extraorçamentários 162.551.611,26 

(-) Despesa Orçamentária: (217.626.144,46) 

(-) Transferência Financeira Concedida (9.738.804,16) 

(-) Pagamentos Extraorçamentários: (159.848.053,84) 

(=) Resultado Financeiro do Exercício:  2.522.264,05 
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9- GESTÃO PATRIMONIAL 
 

A Gestão Patrimonial, com base nas movimentações do período, evidencia a 

composição quantitativa e qualitativa do patrimônio administrativo da Assembleia Legislativa 

à data do encerramento desta prestação de contas. 

Após os resultados e movimentações das operações orçamentárias e 

extraorçamentárias, bem como das movimentações financeiras e patrimoniais, ou seja, todas 

as variações ocorridas no patrimônio, a Assembleia Legislativa, no período apresentado, 

obteve resultado patrimonial positivo, importando Resultado Patrimonial de R$ 8.551.870,34, 

conforme expressa na Tabela 13. 
 

              Tabela 13 – Resultado Patrimonial em 31/12/2020 
                                                                                                                                                           Em reais (R$) 
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)  227.200.953,25 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 1.884,34 
Transferências e Delegações Recebidas 227.142.955,96 
Valorização e Ganhos com ativos e Desincorp. Passivos 17.298,00 
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 38.814,95 
  

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) 218.649.082,91 
Pessoal e Encargos  166.356.110,80 
Benefícios Previdenciários e Assistenciais 143.368,16 
Uso de Bens, Serviços e Consumo e Capital Fixo 32.838.083,46 
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.500,00 
Transferências e Delegações Concedidas 9.738.804,16 
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 9.571.216,33 
  

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II) 8.551.870,34 
                           Fonte: I-gesp (Relatório de Balancete Contábil). 

 
10- GESTÃO DO PROGRAMA TEMÁTICO “LEGISLATIVO CIDADÃO” 

 
Além da execução dos Programas de Gestão e Manutenção da Assembleia 

Legislativa e Encargos de Natureza Especial, em 2020, a Assembleia Legislativa inaugurou e 

executou o orçamento fundamentado nos objetivos estratégicos do Programa Temático 

definidos pela Lei nº 8.645/20 (Plano Plurianual – PPA: 2020 a 2023).  

A Lei nº 8.645/20 criou a modalidade de Programa Temático “Legislativo Cidadão”, 

que expressa e orienta a ação da Assembleia Legislativa para a entrega de serviços à sociedade 
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sergipana. O Quadro 28 apresenta os indicadores, objetivos e metas da Assembleia Legislativa 

para o período de 2020 a 2023. 

 
Quadro 28 – Indicadores, objetivos e metas da ALESE no PPA (2020 a 2023) 

Indicadores Objetivos Metas 2020-2023 
 
Indicador I - 
Métrica/Matriz de 
Fiscalização da 
Transparência Pública 
(Nota: 7,2 em 2018) 
 
Indicador II - Proporção 
da População Sergipana 
Atendida pela 
Cobertura do Sinal da 
TV ALESE (41,67% em 
2019) 

001. Modernização da 
gestão para melhor 
atendimento à 
sociedade. 

- Capacitação de 100% dos Deputados e 58% dos 
colaboradores, através dos cursos de aperfeiçoamento 
e/ou treinamento, na modalidade presencial; 
- Substituir 40% dos computadores e 50% dos notebooks; 
- Reformar as dependências internas do edifício-sede do 
Poder Legislativo; 
- Construir um anexo ao edifício-sede. 

002. Ampliar os 
mecanismos de 
garantia de 
transparência e 
cidadania 

- Elevar para 8 a nota na Matriz de Fiscalização da 
Transparência Pública publicada pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Sergipe; 
- Realização de 8 (oito) cursos intensivos e/ou de 
atualização e 16 Palestras ou Seminários, ofertados à 
comunidade sergipana; 
- Aumentar para 68,17% a Proporção da População 
Sergipana Atendida pela Cobertura do Sinal da TV ALESE. 

 Fonte: Lei nº 8.645/20. 

  
Em síntese, os indicadores, objetivos e metas do Programa Temático “Legislativo 

Cidadão” devem ser perseguidos pela gestão pública com foco no resultado, isto é, no 

aprimoramento da coisa pública, em atendimento ao planejamento da Lei nº 8.645/20.  

A execução orçamentária e financeira indica que a Assembleia Legislativa, em 

2020, alcançou importantes conquistas no que se referem às metas estabelecidas no PPA 

(2020-2023) (Quadro 29). 

 
Quadro 29 – Resultados alcançados pela ALESE em 2020 

Objetivos Metas Conquistadas em 2020 Indicador 

001. Modernização da gestão 
para melhor atendimento à 
sociedade. 

- Substituir 40% dos computadores. Métrica/Matriz de 
Fiscalização da 
Transparência Pública 
(Nota: 9,8 em 2020) 002. Ampliar os mecanismos 

de garantia de transparência e 
cidadania 

- Elevar para 8 a nota na Matriz de Fiscalização 
da Transparência Pública publicada pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. 

    Fonte: Lei nº 8.645/20. 

 
Dos 300 computadores em operação em 2019, a ALESE adquiriu 139 novos 

computadores em 2020, que equivale ao incremento de cerca de 46%, com vistas a substituir 

os equipamentos depreciados tanto pelo uso, como pela defasagem tecnológica. Somado a 

isso, ocorreu também a aquisição de softwares. Portanto, a Assembleia Legislativa está 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

  

seguindo as diretrizes para o atingimento do objetivo de modernização da gestão para melhor 

atendimento à sociedade. 

Outro destaque diz respeito aos esforços da gestão da Assembleia Legislativa 

para a consecução do objetivo de ampliar os mecanismos de garantia da transparência e 

cidadania. A ALESE melhorou a sua nota na Matriz de Fiscalização da Transparência Pública 

publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE, passando de 7,2 em 2018 

para 9,8 em 2020, superando a meta de elevar a nota para 8 entre 2020 e 2023. 

Esse resultado evidencia o compromisso da Assembleia Legislativa em cumprir 

os princípios da publicidade (art. 37 da Constituição Federal), da transparência pública (em 

particular às Leis Complementares 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; 131/2009 - 

Transparência e Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso Informação), disponibilizando os dados e 

informações em seu portal da transparência. 

Todavia, ao tempo em que os resultados indicam a execução e o alcance de metas 

específicas pela Assembleia Legislativa, a conjuntura econômica e política tem mudado 

sensivelmente em função da pandemia do novo coronavírus. Tais mudança tem reflexo direto 

sobre os parâmetros do planejamento estabelecido pelo PPA de 2020 a 2023, o que exige 

adaptações específicas para enfrentamento da nova realidade. 

Ainda assim, o monitoramento da execução do orçamento de 2020 à luz do PPA, 

mais especificamente o alcance dos objetivos e metas a partir de indicadores, é uma tarefa 

imprescindível e visa contribuir para a produção de informações que qualifiquem e orientem 

a ação da gestão pública da Assembleia Legislativa na tomada de decisão, aumentando sua 

eficiência, eficácia e efetividade, inclusive quanto ao processo da presente prestação de contas.  
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Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe 

 
 

Rol de Responsáveis do Exercício 

Exercício: 
 

2020 

Código da UG: Nome da UG: Histórico Meses: 
011011 Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe Jan – Dez 

Dirigente Máximo do Órgão - Presidente 

Nome CPF Período de Gestão Ato de Designação End. Eletrônico: Início  Fim 
Luciano Bispo de Lima ***.316.555-** 01.02.19 31.01.21 Posse 01.02.19 dep.lucianobispo@al.se.leg.br 

1º Secretário – Ordenador de Despesa 

Nome CPF Período de Gestão Ato de Designação End. Eletrônico: Início  Fim 
Jeferson Luiz de Andrade ***.795.105-** 01.02.19 31.01.21 Posse 01.02.19 dep.jefersonandrade@al.se.leg.br 

Cargo de Direção –Controladoria 

Nome CPF Período de Gestão Ato de Designação End. Eletrônico: Início  Fim 
Maria Izabel de Goes Meneses ***.857.305-** 01.02.19 - Ato nº 16.184 de 01.02.19 izabelm@al.se.leg.br 

Cargo de Direção - Licitação 

Nome CPF Período de Gestão Ato de Designação End. Eletrônico: Início  Fim 
Denise Vasconcelos Gama Bendocchi ***.273.015-** 01.02.19 - Ato nº 16.197 de 01.02.19 deniseb@al.se.leg.br 

Cargo de Direção - Orçamento e Finanças 

Nome CPF Período de Gestão Ato de Designação End. Eletrônico: Início  Fim 
Gilson Oliveira de Freitas ***.325.525-** 01.02.19 - Ato nº 16.188 de 01.02.19 gilsonf@al.se.leg.br 

Coordenador de Material e Patrimônio 

Nome CPF Período de Gestão Ato de Designação End. Eletrônico: Início  Fim 
Paulo César Machado ***.308.255-** 01.02.19 - Ato nº 16.193 de 01.02.19 paulom@al.se.leg.br 

Contador Responsável 

Nome CPF Período de Gestão Ato de Designação End. Eletrônico: Início  Fim 
Rodrigo de Almeida Meireles ***.523.335-** 21.03.19 - Ato nº 17.468 de 21.03.19 rodrigo.meireles@al.se.leg.br 
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RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 
 
 

ÓRGÃO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

RESPONSÁVEIS LUCIANO BISPO DE LIMA – PRESIDENTE 
JEFERSON LUIZ DE ANDRADE – 1º SECRETÁRIO 

CARGO PRESIDENTE E 1º SECRETÁRIO 

PERÍODO EXERCÌCIO DE 2020  
 

A Controladoria tem como finalidade apreciar o cumprimento da Lei Orçamentária no 

tocante a legalidade, avaliando os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo Estadual, com base nos incisos 

I e II do art. 74 da Constituição Federal. 

A análise foi realizada em estrita observância as normas de auditoria aplicada ao serviço 

público e em especial com a Lei Complementar Federal nº 101/2000, Lei Federal nº 

4.320/64 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8º Edição, cujos 

resultados são apresentados neste Relatório. 

I – ESCOPO DO TRABALHO 

As análises foram realizadas sobre as peças constantes na Prestação de Contas Anual da 

Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe - ALESE referente ao exercício de 2020, 

apresentada sob a responsabilidade do gestor acima especificado. 

II – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 

Responsável pela elaboração da prestação de contas 

A Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2020 da ALESE foi elaborada pela 

Diretoria de Orçamento e Finanças (DIRORF). 
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Formalidade da prestação de contas 

A prestação de contas referente exercício de 2020, contém demonstrações contábeis que 

foram elaboradas em conformidade com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, Lei 

Complementar 101/2000 e o MCASP, atendendo às exigências da Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN) e o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE), respeitando os 

aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente, assim, a mesma foi 

enviada a esta Controladoria para emissão do Parecer e Certificado de Auditoria. 

III – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 

A Lei Orçamentária Anual nº 8.646 de 08 de janeiro de 2020, publicada no Diário Oficial 

do Estado nº 28.352, na edição de 13 de janeiro de 2020, aprovada pelo Ato nº 23.172 de 

24 de janeiro de 2020, fixou a despesa para o ano fiscal de 2020 da Assembléia 

Legislativa do Estado de Sergipe o valor de R$ 229.742.956,00 (Duzentos e vinte nove 

milhões, setecentos e quarenta e dois mil e novecentos e cinqüenta e seis reais). 

DOTAÇÃO INICIAL 

O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da ALESE para o exercício em análise, fixou os 

recursos do tesouro, conforme grupo de despesas a seguir mencionadas: 

Especificação   

Fonte 

 

Recurso do Tesouro R$ 

 

Total GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO 

1 - Pessoal e Encargos Sociais 0101 141.363.500,00 141.363.500,00 

3 - Outras Despesas Correntes 0101 85.979.456,00 85.979.456,00 

4 - Investimentos 0101 2.400.000,00 2.400.000,00 

FONTE DE RECURSO  229.742.956,00 229.742.956,00 

Tesouro – Recurso Ordinário 0101 229.742.956,00 229.742.956,00 

 

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

Durante o exercício de 2020, a despesa inicialmente fixada no valor de 

R$ 229.742.956,00 foi alterada por de abertura de créditos adicionais suplementares 

através de anulação de dotação própria no valor R$ 12.900.000,00 e por Cessão de 

dotação a outra Unidade Gestora no valor de R$ 679.500,00 totalizando 

R$ 13.579.500,00, ficando a dotação atualizada em R$ 229.063.456,00 conforme 

quadro a seguir: 

83



CATEGORIA ECONÔMICA DOTAÇÃO 

INICIAL 

CRÉDITOS DOTAÇÃO 

ATUALIZADA SUPLEMENTARES ANULADOS 

Despesas Corrente 227.342.956,00 9.500.000,00 11.161.355,00 225.681.601,00

Despesas de Capital 2.400.000,00 3.400.000,00 2.418.145,00 3.381.855,00

Total 229.742.956,00 12.900.000,00 13.579.500,00 229.063.456,00

Obs. Em decorrência de um convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Saúde 

ocorreu um repasse de R$ 679.500,00 

Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas 

As despesas empenhadas até o final do exercício atingiu a cifra de R$217.626.144,46 

(Duzentos e dezessete milhões, seiscentos e vinte seis mil, cento e quarenta e quatro 

reais e quarenta e seis centavos), enquanto que as despesas liquidadas foram de 

R$ 214.519.449,23 (Duzentos e quatorze milhões, quinhentos e dezenove mil, 

quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte três centavos), e as despesa pagas na 

ordem de R$ 214.412.736,76 (Duzentos e quatorze milhões quatrocentos e doze mil 

setecentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos). 

Os gastos com pessoal e encargos alcançaram a cifra de R$ 140.899.140,23 (Cento e 

quarenta milhões, oitocentos e noventa e nove mil, cento e quarenta reais e vinte e três 

centavos), sendo este o maior gasto realizado no citado grupo conforme quadro a seguir: 

ESPECIFICAÇÃO DESPESAS % 

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS 

DESPESA CORRENTE 214.395.416,12 212.346.820,89 212.256.232,42 98,99 

Pessoal e Encargos 140.898.140,23 140.898.140,23 140.899.140,23 65,71 

Outras Despesas Correntes 73.496.275,89 71.447.680,86 71.357.092,19 33,28 

DESPESA DE CAPITAL 3.230.728,34 2.172.628,34 2.156.504,34 1,01 

Investimentos 3.230.728,34 2.172.628,34 2.156.504,34 1,01 

TOTAL 217.626.144,46 214.519.449,23 214.412.736,76 100,00 
 

Saldo Orçamentário 

No que diz respeito ao saldo orçamentário ocorreu uma economia de R$ 11.437.311,54 

(Onze milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e onze reais e cinqüenta e 

quatro centavos), uma vez que a dotação atualizada foi na ordem de R$ 229.063.456,00 

(Duzentos e vinte e nove milhões, sessenta e três mil e quatrocentos e cinqüenta e seis 

reais), e a despesa empenhada em importou em R$ 217.626.144,46 (Duzentos e 

dezessete milhões, seiscentos e vinte seis mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta 

e seis centavos), conforme quadro a seguir: 

84



CATEGORIA ECONOMICA DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

DESPESA 

EMPENHADA 

SALDO 

ORÇAMENTÁRIO 

Despesas Correntes 225.681.601,00 214.395.416,12 11.286.184,88 

Despesas de Capital 3.381.855,00 3.230.728,34 151.126,66 

TOTAL 229.063.456,00 217.626.144,46 11.437.311,54 

 

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e 

origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita 

realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou défict de arrecadação. O balanço 

também demonstrará as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da 

despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, 

liquidadas e as pagas, bem como o saldo da dotação. 

Receitas 

A ALESE obteve de receitas orçamentárias no montante de R$ 40.699,29 (quarenta mil, 

seiscentos e noventa e nove reais e vinte nove centavos), provenientes de Receitas 

Patrimoniais e Outras Receitas Correntes conforme quadro a seguir: 

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO 

INICIAL 

(a) 

PREVISÃO 

ATUALIZADA 

(b) 

RECEITA 

REALIZADA    

(c) 

SALDO 

(d) =(c-b) 

Receitas Correntes (I) 

   Receita Patrimonial 

   Outras Receitas Correntes 

Receitas de Capital (II) 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

40.699,29 

1.884,34 

38.814,95 

- 

40.699,29 

1.884,34 

38.814,95 

- 

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 

(III) =(I+II) 

0,00 0,00 40.699,29 40.699,29 

 

A Receita Patrimonial teve origem dos rendimentos em Fundo de Investimentos junto ao 

Banco do Brasil, enquanto que as Outras Receitas Correntes no montante de 

R$38.814,95 (Trinta e oito mil oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos) 

tiveram as seguintes composições: 

Por Restituições no valor de R$ 38.643,75 (Trinta e oito mil seiscentos e quarenta três 

reais e setenta e cinco centavos) e por Outras Receitas Primárias decorrente de 

aplicação indevida em suprimento de fundo no valor de R$ 171,20 (Cento e setenta um 
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reais e vinte centavos). 

Despesas 

De acordo com os dados contidos no Balanço Orçamentário, no campo das Despesas, no 

decorrer do exercício de 2020, houve modificação no orçamento inicial, uma vez que o 

montante da suplementação ocorrida foi superior as anulações, conforme Comparativo da 

Despesa Autorizada com a Realizada, das publicações no Diário Oficial e das portarias 

constantes do processo de prestação de contas. 

DESPESA 

ORÇAMENTÁRIA 

DOTAÇÃO 

INICIAL 

DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

DESPESA 

EMPENHADA 

SALDO 

DOTAÇÃO 

Despesas Correntes 227.342.956,00 225.681.601,00 214.395.416,12 11.286.184,88 

Despesas de Capital 2.400.000,00 3.381.855,00 3.230.728,34 151.126,66 

TOTAL 229.742.956,00 229.063.456,00 217.626.144,46 11.437.311,54 

 

Resultado Orçamentário 

Comparando o total das receitas realizadas cujo montante é de R$ 40.699,29 

(Quarenta mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos) com o total das 

despesas orçamentária empenhada durante o exercício de R$ 217.626.144,46 

(Duzentos e dezessete milhões, seiscentos e vinte e seis mil, cento e quarenta e quatro 

reais e quarenta e seis centavos) constata-se que o resultado orçamentário obtido foi 

deficitário no valor de R$ 217.585.445,17 (Duzentos e dezessete milhões, quinhentos 

e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos). 

ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA 40.699,29 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA 217.626.144,46 

DÉFICT (217.585.144,17) 

 

IV – DA GESTÃO FINANCEIRA 

BALANÇO FINANCEIRO 

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os 

ingressos e dispêndios extraordinários, conjugados com os saldos de caixa do exercício 

anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, possibilitando a 

apuração do resultado financeiro do exercício, conforme quadro a seguir:  
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INGRESSOS EXERCÍCIO 

ATUAL 

EXERCÍCIO 

ANTERIOR 

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) 

  ORDINÁRIA 

  VINCULADA 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) 

  TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PARA A EXERCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) 

  INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

  INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

  DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 

  OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) 

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

40.699,29 

40.699,29 

- 

227.142.955,96 

227.142.955,96 

162.551.611,26 

3.106.695,23 

106.712,47 

32.544.320.19 

126.793.883,37 

732.790,70 

732.790,70 

10.003,48 

10.003,48 

- 

217.938.791,63 

217.938.791,63 

234.016.667,70 

443.407,37 

83.740,91 

30.357.508,45 

203.132.010,97 

212.901,24 

212.901,24 

TOTAL V = (I+II+III+IV) 390.468.057,21 452.178.364,05 

 

DISPÊNDIOS EXERCÍCIO 

ATUAL 

EXERCÍCIO 

ANTERIOR 

DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 

  ORDINÁRIA 

  VINCULADA 

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 

  TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXERCUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

  TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS 

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) 

  PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 

  PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 

  DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 

  OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 

SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) 

  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

217.626.144,46 

217.626.144,46 

- 

9.738.804,18 

679.500,00 

9.059.304,16 

159.848.053,84 

443.407,37 

66.442,91 

32.544.320.19 

126.793.883,37 

3.255.054,75 

3.255.054,75 

 

210.928.355,58 

210.928.355,58 

- 

5.235674,98 

- 

5.235.674,98 

235.281.542,79 

- 

44.855,00 

32.104.676,82 

203.132.010,97 

732.790,70 

732.790,70 

TOTAL X = (VI+VII+VIII+IX) 390.468.057,21 452.178.364,05 

 

O Resultado Financeiro do Exercício foi um Superávit de R$ 2.522.264,05 (Dois 

milhões quinhentos e vinte e dois mil duzentos e sessenta quatro reais e cinco centavos), 

ou seja, ocorreu um acréscimo das disponibilidades de caixa. 
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Recebimentos Orçamentários 

As transferências recebidas para a execução orçamentária, mediante provisões financeiras, 

alcançaram até o dia 31 de dezembro de 2020 o montante R$227.142.955,96 (Duzentos 

e vinte milhões, cento e quarenta e dois mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e 

noventa e seis centavos).                     

Ocorreram também receitas denominadas Patrimoniais e Outras receitas correntes, cujo 

montante atingiu a cifra de R$ 40.699,29 (Quarenta mil seiscentos e noventa e nove 

reais e vinte e nove centavos). O total da Receita Orçamentária é de R$ 227.183.655,25 

(Duzentos e vinte e sete milhões cento e oitenta três mil seiscentos e cinqüenta e cinco 

reais e vinte e cinco centavos). 

Recebimentos Extraorçamentários 

Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados são compostos por Consignações no valor 

de R$ 30.422.160,73 (Trinta milhões quatrocentos e vinte e dois mil cento e sessenta 

reais e setenta e três centavos) e por Depósito de Diversas Origens no valor de 

R$ 2.122.159,46 (Dois milhões cento e vinte e dois mil cento e cinqüenta e nove reais e 

quarenta e seis centavos) estando representados na Dívida Flutuante. 

Transferências Financeiras Concedidas 

Estas transferências compreendem a Cessão de Crédito Orçamentário para o Fundo 

Estadual de Saúde no valor de R$ 679.500,00 (seiscentos e setenta e nove mil e 

quinhentos reais), bem como pelo aporte para cobertura do défict financeiro do RPPS no 

valor de R$ 9.059.304,16 (Nove milhões cinqüenta e nove mil trezentos e quatro reais e 

dezesseis centavos)  

Disponibilidades Financeiras 

A disponibilidade financeira, evidenciada no Balanço Financeiro, no dia 31 de dezembro de 

2020, se encontra devidamente registrada, com o saldo de R$ 3.255.054,75 (Três 

milhões duzentos e cinqüenta e cinco mil, cinqüenta e quatro reais e setenta e cinco 

centavos), conforme extratos e conciliações bancárias.  

Demonstrativo de Fluxo de Caixa 

A demonstração do Fluxo de Caixa permite a análise da entidade gerar caixa e 

equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas 
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atividades. 

Tal demonstrativo, constante na Prestação de Contas, indica que durante o exercício de 

2020, os ingressos de recursos oriundos de receitas patrimoniais, outras receitas 

derivadas e originárias, transferências recebidas e outros ingressos operacionais atingiram 

o montante de R$ 259.727.975,44 (Duzentos e cinqüenta e nove milhões, setecentos e 

vinte e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), os 

quais foram devidamente utilizados nas atividades operacionais da Assembléia 

Legislativa do Estado de Sergipe, cujo desembolso atingiu o montante de 

R$ 255.049.207,05 (Duzentos e cinqüenta e cinco milhões, quarenta e nove mil, 

duzentos e sete reais e cinco centavos), gerando um Fluxo de Caixa Líquido das 

atividades operacionais de R$ 4.678.768,39 (Quatro milhões seiscentos e setenta oito 

mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos). 

No que diz respeito ao Fluxo de Caixa para as atividades de investimento, não houve 

ingressos nem por alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos 

concedidos ou outros ingressos de investimentos, entretanto, ocorreu desembolso para 

aquisição de ativo não circulante no valor de R$ 2.156.504,34 (Dois milhões, cento e 

cinqüenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), gerando um 

Fluxo de Caixa Líquido Negativo das atividades de investimentos de igual valor. 

Não houve nem ingressos nem desembolsos no que diz respeito ao Fluxo de Caixa das 

Atividades de Financiamento, desta forma a Geração Líquida de Caixa e 

Equivalente de Caixa ao final do exercício foi de R$ 2.522.264,05 (Dois milhões 

quinhentos e vinte e dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos). 

V – GESTÃO PATRIMONIAL 

BALANÇO PATRIMONIAL 

O artigo 105 da Lei nº 4.320/64 define que o Balanço Patrimonial é uma demonstração 

contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade 

pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos 

potenciais, que são registrados em contas de compensação. 

De acordo com os dados registrados no referido balanço e a seguir especificados, 

constatamos que tanto no exercício anterior, quanto no atual, ocorreu uma situação de 

Patrimônio Líquido, conforme dados a seguir: 
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BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO 2020 EXERCÍCIO 2019 

TOTAL DO ATIVO 26.799.058,63 21.981.892,75 

TOTAL DO PASSIVO 106.712,47 534.628,75 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 26.692.346,16 21.447.264,00 
 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – DVP 

A DVP evidenciou as alterações verificadas no patrimônio da Assembléia Legislativa, no 

período em análise, e obteve resultado patrimonial positivo, ou seja, um Superávit 

Patrimonial no valor de R$ 8.551.870,34 (Oito milhões quinhentos e cinqüenta e um 

mil oitocentos e setenta reais e trinta e quatro centavos), inferior ao do exercício anterior. 

O quadro a seguir demonstra de forma sintética os grandes grupos das variações 

ocorridas e o respectivo resultado obtido da diferença entre VPA e VPD: 

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO 2020 EXERCÍCIO 2019 

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS (VPA) 227.200.953,25 217.948.795,11 

TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS (VPD) 218.649.082,91 206.864.941,91 

RESULTADO PATRIMONIAL 8.551.870,34 11.083.853,20 
 

VI – OUTROS DADOS DA GESTÃO PATRIMONIAL 

Almoxarifado 

Com relação à movimentação de materiais de consumo, o sistema de controle e 

gerenciamento da entrada e saída de materiais do almoxarifado é realizado mediante 

processo eletrônico, compatível com as normas pertinentes à matéria. 

No decorrer do período de 01/01/2020 a 31/12/2020 foi dada entrada de material no 

almoxarifado no montante de R$ 519.660,68 (Quinhentos e dezenove mil, seiscentos e 

sessenta reais e sessenta e oito centavos), que adicionado ao saldo existente de 31 de 

dezembro de 2019, no valor de R$ 523.704,65 (Quinhentos e vinte e três mil, 

setecentos e quatro reais e quarenta e sessenta e cinco centavos), elevou-se para 

R$ 1.043.365,33 (Hum milhão, quarenta e três mil, trezentos e sessenta e cinco reais e 

trinta e três centavos). 

Considerando que o Poder Legislativo utilizou internamente material no valor de 

R$ 397.387,19 (Trezentos e noventa e sete mil, trezentos e oitenta sete reais e 

dezenove centavos), ficou um saldo remanescente para o exercício seguinte de 
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R$ 645.978,14 (Seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e 

quatorze centavos), o qual se encontra devidamente registrado no Demonstrativo das 

Variações de Almoxarifado. 

6.2 – Bens Móveis 

O patrimônio móvel já incorporado, até 31/12/2020, do Poder Legislativo é da ordem de 

R$ 17.415.715,77 (Dezessete milhões, quatrocentos e quinze mil, setecentos e quinze 

reais e setenta e sete centavos). Recomenda-se fazer periodicamente levantamento 

analítico de todos os bens, reavaliando os mesmos, tanto na forma econômica como de 

condições de uso para os serviços desenvolvidos, bem como, as incorporações nos 

registros contábeis sejam imediatos ao seu recebimento. 

6.3 – Bens Imóveis 

Durante o exercício em análise, não houve movimentação, portanto, o patrimônio imóvel 

já incorporado do Poder Legislativo é da ordem de R$ 5.364.726,52 (Cinco milhões, 

trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e cinqüenta e dois 

centavos). Recomenda-se que caso haja incorporações ou baixas, que sejam 

imediatamente contabilizados. 

VII – LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Os documentos integrantes do presente processo informam que a Assembléia Legislativa 

durante o período examinado, realizou dispensas, inexigibilidade, procedimentos 

licitatórios e firmou contratos. 

Os procedimentos acima especificados foram instruídos pela Comissão de Licitação, 

submetidos ao crivo do Departamento Jurídico para emitir parecer sobre a licitude dos 

atos administrativos, e ao Controle Interno, quando solicitado pela Administração para se 

manifestar sobre o cumprimento ou legalidade dos referidos atos. 

VIII – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

8.1 – GASTOS COM PESSOAL 

O Poder Legislativo em cumprimento ao que determina o artigo 54 da Lei Complementar 

101/2000, emitiu no primeiro, no segundo e terceiro quadrimestre o Relatório de Gestão 

Fiscal, e suas publicações atenderam ao artigo 55 § 2º da citada Lei. O total da despesa 

com Pessoal em relação a Receita Corrente Líquida apurada exercício de 2020 foi de1,43%  
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NOTAS EXPLICATIVAS 

 
Demonstrações Contábeis Aplicadas  

 

 
DIRETRIZES CONTÁBEIS 

 

As demonstrações contábeis desta Assembleia Legislativa foram elaboradas 

em conformidade com a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e o MCASP – 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8º Edição, atendendo às exigências da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), 

respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente. 

 

Na escrituração observaram-se as determinações das Portarias da Secretaria 

do Tesouro Nacional (STN) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor 

Público (NBC T SP) editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

 

 

POLÍTICAS CONTÁBEIS 

 
As despesas e receitas orçamentárias foram codificadas em conformidade 

com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, editado pela Secretaria do Tesouro 

Nacional– STN. O registro, no aspecto orçamentário, obedecendo ao disposto no art. 35 da 

Lei Federal n° 4.320/64, considerou como pertencente ao exercício financeiro: as receitas 

nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Sob o enfoque patrimonial, 

considerou-se o regime de competência para as despesas e receitas, sendo registradas 

quando da ocorrência de seus respectivos fatos geradores. 
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As principais políticas contábeis adotadas pela ALESE foram: 

 

 As disponibilidades de caixa são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, já as 

aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor justo, 

atualizadas até a data das demonstrações contábeis. 

 

 Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou no valor 

de produção ou de construção, exceto os bens de almoxarifado, que foram mensurados pelo 

preço médio ponderado das compras, em conformidade com o inciso III do art.106 da Lei 

4.320/1964. 

 

 Os direitos, títulos de créditos e obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor 

original. 

 

 O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou 

avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção. Não foi realizado 

procedimento de depreciação dos bens móveis e imóveis. 

 

 Os bens intangíveis foram mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou 

de produção, sendo que seus valores ainda não foram amortizados. 

 

 

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

 

A Lei Orçamentária Anual n° 8.646/2020 de 08/01/2020 do Estado de Sergipe, 

publicada no Diário Oficial nº 28.352 em 13/01/2020, fixou a dotação inicial em R$ 

229.742.956,00 (duzentos e vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e dois mil,  

novecentos e cinquenta e seis reais) para o referido exercício financeiro. Posteriormente, 

foram abertos créditos suplementares no valor de R$ 12.900.000,00 (doze milhões e 
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novecentos mil reais) oriundos de anulações parciais de dotações orçamentárias próprias e 

ocorreu remanejamento orçamentário no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Ademais, houve Cessão de Crédito Orçamentário para o Fundo Estadual da Saúde no valor 

de R$ 679.500,00 (seiscentos e setenta e nove mil e quinhentos reais). Resultando assim, na 

dotação atualizada de R$ 229.063.456,00 (duzentos e vinte e nove milhões, sessenta e três 

mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais).  

  

NE1: As receitas orçamentárias realizadas pela ALESE totalizaram R$ 

40.699,29 (quarenta mil reais, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e nove centavos), 

sendo compostas da seguinte forma: Receitas Patrimoniais no valor de R$ 1.884,34 (um mil, 

oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) provenientes de rendimentos 

em Fundo de Investimento junto ao Banco do Brasil e Outras Receitas Correntes no valor de 

R$ 38.814,95 (trinta e oito mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos). 

Deste valor, R$ 38.643,75 (trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos) refere-se à receita de Restituições, sendo R$ 36.993,75 (trinta e seis mil, 

novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) relativos a remunerações em 

conta salário da Caixa Econômica Federal referente a exercícios anteriores, que não foram 

distribuídos por incorreções e R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais) referente a 

diárias de exercícios anteriores. Por fim, o valor de R$ 171,20 (cento e setenta e um reais e 

vinte centavos) refere-se a outras receitas primárias decorrente de aplicação indevida em 

suprimento de fundo.  

 

NE2: As despesas fixadas inicialmente totalizaram 229.742.956,00 (duzentos e 

vinte e nove milhões, setecentos e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais). 

Contudo, devido ao Convênio firmado entre a ALESE e a Secretaria de Estado de Saúde que 

resultou no repasse de R$679.500,00 (seiscentos e setenta e nove mil e quinhentos reais), a 

dotação foi atualizada para R$ 229.063.456,00 (duzentos e vinte nove milhões, sessenta e 

três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais). 
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Quanto à execução do Orçamento em 2020, foi empenhado apenas R$ 

217.626.144,46 (duzentos e dezessete milhões, seiscentos e vinte e seis mil, cento e 

quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) resultando em uma economia 

orçamentária de R$ 11.437.311,54 (onze milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos 

e onze reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente a 5% da dotação atualizada, 

conforme demonstrado no quadro abaixo.  

 

CE GND DESCRIÇÃO 
DOTAÇÃO 

ATUALIZADA 

TOTAL 

EMPENHADO 

ECONOMIA 

ORÇAMENTÁRIA 
% 

3 1 Pessoal e Encarg. Sociais R$149.963.500,00 R$140.899.140,23 R$9.064.359,77 3,96 

3 3 Outras Desp. Correntes R$75.718.101,00 R$73.496.275,89 R$2.221.825,11 0,97 

4 4 Investimentos R$3.381.855,00 R$3.230.728,34 R$151.126,66 0,07 

TOTAL R$ 229.063.456,00 R$217.626.144,46 R$11.437.311,54 5,00 

         

 

NE3: O Resultado Orçamentário obtido foi deficitário no valor de R$ 

217.585.445,17 (duzentos e dezessete milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, 

quatrocentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos), pois decorre da diferença entre 

as receitas realizadas (que não consideram o duodécimo recebido) e as despesas 

empenhadas. Na apuração gerencial, se considerarmos o duodécimo recebido juntamente 

com as receitas realizadas e deduzirmos a despesa liquidada, o resultado orçamentário de 

2020 torna-se superavitário em R$ 12.664.206,02 (doze milhões, seiscentos e sessenta e 

quatro mil, duzentos e seis reais e dois centavos). 

 

De acordo com MCASP, esse desequilíbrio não apresenta irregularidade, visto 

que essa Casa não é um agente arrecadador, porém executa despesas orçamentárias para 

prestação de serviços públicos e realização de investimentos. 
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Resultado da Execução Orçamentária em 2020: 

 

1) Apurado no Balanço Orçamentário 

Receitas Realizadas:                                                                                             R$ 40.699,29 

        (-) Despesas Executadas:                                                                         (R$ 217.626.144,46)  

(=) Resultado da Execução Orçamentária (Déficit):                         (R$ 217.585.445,17) 

 

2) Apurado Gerencialmente 

Receitas Realizadas:                                                                                              R$ 40.699,29 

(+) Duodécimo Recebido                                                                           R$ 227.142.955,96 

        (-) Despesas Executadas (Liquidadas):                                                  (R$ 214.519.449,23) 

(=) Resultado da Execução Orçamentária (Superávit):                         R$ 12.664.206,02 

 

 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PRÓPRIAS 

 

FONTE DESCRIÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO EXCESSO 

0101 Receita Patrimonial - R$ 1.884,34 R$ 1.884,34 

0101 Outras Receitas Correntes - R$ 38.814,95 R$ 38.814,95 

TOTAL  - R$ 40.699,29 R$ 40.699,29 

 

 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (DUODÉCIMO) 

 

FONTE DESCRIÇÃO PREVISÃO ARRECADAÇÃO INSUFICIÊNCIA 

0101 Recursos Ordinários – Adm. Direta R$ 229.742.956,00 R$ 227.142.955,96 (R$2.600.000,04) 
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2 - BALANÇO FINANCEIRO 

 

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem 

como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do 

exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, possibilitando a 

apuração do resultado financeiro do exercício.  

 

         N1: Do montante de R$ 40.699,29 (quarenta mil, seiscentos e noventa e nove 

reais e vinte e nove centavos) o valor de R$ 1.884,34 (um mil, oitocentos e oitenta e quatro 

reais e trinta e quatro centavos) refere-se à Receita Patrimonial e R$ 38.814,95 (trinta e oito 

mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos) são provenientes de Outras 

Receitas Correntes.  

 

N2: Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R$ 

32.544.320,19  (trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte 

reais e dezenove centavos),  são compostos por Consignações no valor de  R$ 30.422.160,73 

(trinta milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, cento e sessenta reais e setenta e três 

centavos) e Depósitos de Diversas Origens no valor de R$ 2.122.159,46 (dois milhões, cento e 

vinte e dois mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), sendo 

representados no Demonstrativo da Dívida Flutuante. Salienta-se que os valores informados 

estão líquidos de ajustes e estornos que ocorreram no período no valor de R$ 6.103.287,19 

(seis milhões, cento e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos). 

 

N3: As transferências financeiras concedidas, compreendem a Cessão de 

Crédito Orçamentário para o Fundo Estadual da Saúde no valor de R$ 679.500,00 (seiscentos 

e setenta e nove mil e quinhentos reais). Bem como, o repasse referente ao aporte para 

cobertura do déficit financeiro do RPPS no valor de R$ 9.059.304,16 (nove milhões, 

cinquenta e nove mil, trezentos e quatro reais e dezesseis centavos), conforme determinado 

pela Lei nº 8.558/2019. 
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N4: Quanto aos Pagamentos Extraorçamentários, os Depósitos Restituíveis e 

Valores Vinculados apresentaram os mesmos valores demonstrados nos ingressos 

correspondentes, tendo em vista que foram retidos e pagos dentro do exercício corrente. 

Salienta-se que tais valores refletiram pagamentos sobre as apropriações de retenções 

ocorridas apenas no exercício atual, excluídos os lançamentos de ajustes e estornos no valor 

de R$ 6.103.287,19 (seis milhões, cento e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezenove 

centavos). 

 

 N5: O Resultado Financeiro do Exercício (acréscimo das disponibilidades de 

caixa) foi um superávit de R$ 2.522.264,05 (dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, 

duzentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos), o qual pode ser calculado dos seguintes 

modos: 

 

- Resultado Financeiro do Exercício de 2020 

 

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte:                                              R$ 3.255.054,75 

(-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior:                                                 (R$ 732.790,70) 

= Resultado Financeiro do Exercício:                                                          R$ 2.522.264,05 

 

Ou 

 

Receita Orçamentária:                                                                                               40.699,29 

(+) Transferências Financeiras Recebidas:                                              R$ 227.142.955,96 

(+) Recebimentos Extraorçamentários:                                                   R$ 162.551.611,26 

(-) Despesa Orçamentária:                                                                      (R$ 217.626.144,46) 

(-) Transferência Financeira Concedida                                                    (R$ 9.738.804,16) 

(-) Pagamentos Extraorçamentários:                                                    (R$ 159.848.053,84) 

(=) Resultado Financeiro do Exercício:                                                       R$ 2.522.264,05 
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3 - BALANÇO PATRIMONIAL 

                       O Balanço Patrimonial  é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e 

quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública. 

 

  N1: As disponibilidades financeiras foram mensuradas pelo valor original. Já a 

aplicação financeira de liquidez imediata (Fundo de Renda Fixa) foi mensurada pelo valor 

justo, sendo atualizadas até a data das demonstrações contábeis. As atualizações apuradas 

foram contabilizadas em contas de resultado.  

 

   O saldo bancário apresentado no final de 2020 totalizou R$ 3.255.054,75 (três 

milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, cinquenta e quatro reais e setenta e cinco 

centavos) e foi conciliado com os extratos bancários, conforme evidenciado a seguir: 

 

DETALHAMENTO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA 

BANCO AG CONTA 

CORRENTE 
CONTA CONTÁBIL FUNÇÃO EXTRATO CONTÁBIL 

BANESE 014 2.440.626-6 1.1.1.1.1.19.00 Conta Principal R$ 3.034.029,23 R$ 3.034.029,23 

BANESE 014 2.440.676-8 1.1.1.1.1.19.00 Folha de Pagamento R$0,00 R$0,00 

CEF 2186 31-8 1.1.1.1.1.19.00 Folha de Pagamento  R$ 36.993,75 R$ 36.993,75 

BB  3611 12.476-1 1.1.1.1.1.19.00 Conta Corrente  R$ 0,00 R$ 0,00 

BB 

Aplicação 

3611 12.476-1 1.1.1.1.1.50.99 Fundo de Renda Fixa R$ 184.031,77 R$ 184.031,77 

 

                          N2: Os valores escriturados nas contas de estoques foram mensurados pelo 

custo de aquisição e conciliados com os valores inventariados pelo Almoxarifado, que utiliza 

controle informatizado de materiais. O método aplicado ao controle de Estoques é o Custo 

Médio Ponderado. 

 

                  N3: O imobilizado no valor de R$ 22.780.442,29 (vinte e dois milhões, 

setecentos e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) é 

composto por bens tangíveis: móveis e imóveis. Os bens móveis estão registrados pelo seu 
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custo histórico de aquisição e totalizam R$ 17.415.715,77 (dezessete milhões, quatrocentos e 

quinze mil, setecentos e quinze reais e setenta e sete centavos). Já os bens imóveis estão 

registrados pelo valor de aquisição, produção ou construção no montante de R$ 

5.364.726,52 (cinco milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais 

e cinquenta e dois centavos). Salientamos que a ALESE não realiza o procedimento da 

Depreciação.  

N4: Os bens intangíveis (softwares) que compõem o Patrimônio da Assembleia 

Legislativa estão registrados pelo custo histórico no valor de R$ 18.323,80 (dezoito mil, 

trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos).  

 

   N5: Os ajustes de Exercícios Anteriores referem-se a despesas de exercícios 

encerrados, para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo 

suficiente para atendê-las, cujo fato gerador ocorreu sem que tenha sido registrada uma VPD 

à época própria.  

 

 

 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 

 

A DVP evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou 

independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, o 

qual é obtido pela diferença entre VPA - Variações Patrimoniais ativas (aumentativas) e VPD - 

Variações Patrimoniais Passivas (Diminutivas).  

 

N1:  VPA decorrente da remuneração de aplicação financeira em Fundo de 

Renda Fixa junto ao Banco do Brasil.  

 

N2: VPA referente ao cancelamento de Restos a Pagar por incorreção na Nota 

Fiscal n º 64 emitida em 10/09/2019 pela empresa Plansel Planejamento e Serviço Eireli EPP. 
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N3:  Do valor evidenciado em Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, R$ 

36.993,75 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) é 

relativo à restituição de remunerações em conta salário da Caixa Econômica Federal 

referente a exercícios anteriores, que não foram distribuídas por incorreções; R$ 1.650,00 

(um mil e seiscentos e cinquenta reais) refere-se à restituição de diárias de exercícios 

anteriores e R$ 171,20 (cento e setenta e um reais e vinte centavos) decorrem de aplicação 

indevida em suprimento de fundo.  

 

N4:  VPD referente a multas tributárias e contributivas pagas à União.  

 

N5: Do montante das Transferências concedidas, o valor de R$ 9.059.304,16 

(nove milhões, cinquenta e nove mil, trezentos e quatro reais e dezesseis centavos) refere-se 

ao Aporte para Cobertura de Déficit Previdenciário Financeiro do RPPS/SE que tem por 

finalidade o equilíbrio da situação previdenciária e o valor de R$ 679.500,00 (seiscentos e 

setenta e nove mil e quinhentos reais) foi destinado ao convênio firmado com a Secretária de 

Estado da Saúde – SES para aquisição de EPI’S no enfrentamento da pandemia do Covid-19. 

 

N6: As Outras Variações Patrimoniais Diminutivas incluem Restituições de 

Verba para Exercício da Atividade Parlamentar (VEAP) e Ressarcimento de Despesas Médicas 

no valor de R$ 9.564.016,33 (nove milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, dezesseis 

reais e trinta e três centavos) bem como medalhas para premiações no valor de R$7.200,00 

(sete mil e duzentos reais).  

 

N7: O resultado patrimonial do período apurado pelo confronto entre as 

variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas foi superavitário no valor de 

R$ 8.551.870,34 (oito milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitocentos e setenta reais e 

trinta e quatro centavos). 

 

 

 

139



 

 
Estado de Sergipe 

Assembleia Legislativa 

 

5 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 

A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a 

entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como 

os recursos de caixa foram utilizados. 

 

N1: Refere-se as retenções dos valores restituíveis de R$ 32.544.320,19 (trinta 

e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte reais e dezenove 

centavos), este valor está deduzido dos ajustes e estornos no valor de R$ 6.103.287,19 (seis 

milhões, cento e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos). 

 

N2: Desembolsos referentes as transferências financeiras para cobertura do 

déficit previdenciário do RPPS no valor de R$ R$ 9.059.304,16 (nove milhões e cinquenta e 

nove mil, trezentos e quatro reais e dezesseis centavos) e para Secretária de Estado da Saúde 

– SES, por meio de convênio, para aquisição de EPI’S no enfrentamento da pandemia do 

Covid-19 no valor de R$ 679.500,00 (seiscentos e setenta e nove mil e quinhentos reais).  

 

N5: É composto pelo pagamento de restos a pagar inscrito em exercício 

anterior no valor de R$ 509.850,28 (quinhentos e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e 

vinte oito centavos) e do pagamento das retenções dos valores restituíveis no valor de R$ 

32.544.320,19 (trinta e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte 

reais e dezenove centavos), sendo que este valor está deduzido dos ajustes e estornos no 

valor de R$ 6.103.287,19 (seis milhões, cento e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e 

dezenove centavos). 

 

N4: Restou disponível em contas bancárias, o valor de R$ 3.255.054,75 (três 

milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, cinquenta e quatro reais e setenta e cinco 

centavos), sendo que R$ 184.031,77 (cento e oitenta e quatro mil, trinta e um reais e setenta 

e sete centavos) é referente a aplicação financeira em Fundo de Investimento no Banco do 

Brasil. 
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