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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem o objetivo de apresentar a consolidação das informações 
obtidas e das análises elaboradas pela Equipe de Transição, em cumprimento as normas 
contidas na 1N n° 006/201 6-TCM/GO e alterações posteriores, do Tribunal de Contas dos 
Municípios, que dispõe sobre a adoção das providências necessárias a transição de Governo no 
âmbito da Administração Pública, e das exigências do art. 73, § 50 da Constituição Estadual, 
considerando que a continuidade administrativa é um dos objetivos a ser perseguido pelo poder 
público municipal, com a perspectiva de alcançar o resultado da eficiência e transparência ao 
processo de transição de governo, no fiel cumprimento do mister que lhe foi atribuído pelo 
Decreto Municipal n° 133/20, 01 de dezembro de 2020. 

Contribuíram com este trabalho, além dos membros da Equipe, outros 
colaboradores do governo municipal de Santa Rosa de Goiás. 

Foram realizadas 02 (duas) reuniões internas entre os membros da Equipe, 
Assessoria Jurídica, Assessoria Contábil, que representa a Prefeita e o Prefeito eleito, visando 
discutir sobre o cumprimento das exigências contidas na IN n° 006/2016 - TCM/GO. 

Durante o mês de dezembro de 2020, último mês final do mandato 2017/2020, a 
administração municipal continuou em ritmo normal de funcionamento, sendo efetuado 
pagamentos, obrigações sendo contraídas, novos recursos sendo recebidos, até porque, o que 
passa são os mandatários, a gestão municipal continua, conforme preceitua o art. 5°, da 
Resolução CFC n° 750/1993, alterada pela Resolução CFC n° 1.282/2010, que diz: 

Art.  50  O Princípio da Continuidade pressupõe que a Entidade 
continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a 
apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta 
circunstância. (Redacão dada pela Resolucào CFC n°. 1.282/101 

Sob a perspectiva do setor público, a continuidade está vinculada ao estrito 
cumprimento da destinação social do seu patrimônio, ou seja, a continuidade da entidade se dá 
enquanto perdurar sua finalidade. 

De acordo com a Instrução Normativa IN TCM/GO n° 06/2016. de 17 de outubro 
de 2016, relatamos a seguir as obrigações do Ex Gestor: 

Art. 2° - O atual Prefeito encaminhará à comissão de transição de governo, no 
prazo de (10) dez dias após a sua constituição, documentos e informações que tratem sobre: 

1 - Plano Plurianual (PPA) vigente; 

II - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício seguinte, acompanhada 
do Anexo de Metas Fiscais e do Anexo de Riscos Fiscais, conforme previsto na Lei 
Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal; 

III - Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício seguinte, acompanhada dos 
seus anexos (resumo geral da despesa e da receita, programa de trabalho etc.); 	

ÇV 
IV - relação dos servidores municipais, contendo: nome, lotação, cargo, data e 

forma de ingresso (concurso, livre nomeação e exoneração ou contrato por tempo determinado), 	) 
remuneração, regime jurídico e indicação de envio ao Tribunal de Contas do ato de nomeação 
para efeito de registro; 



V - relação dos procedimentos licitatórios arquivados no Controle Interno, 
organizados numericamente, com especificação da modalidade, do objeto e do(s) contratos(s) 
correspondente(s); 

VI - relação dos contratos, consórcios, convênios, e outros ajustes congêneres em 
vigor, organizados numericamente, com especificação do contratado, objeto, prazo e valor, com 
detalhamento os valores já pagos e o saldo a pagar; 

VII - Termos de Ajuste de Conduta e de Gestão firmados; 

VIII - demonstrativo das obras em andamento, com resumo dos saldos a pagar e 
percentual que indique o seu estágio de execução; 

IX - relação dos concursos realizados que estão em vigência e relação de 
concursados por ordem de classificação e que não tenham sido admitidos; 

X - Legislação do Município, assim constituída: 

a) Lei Orgânica do Município; 

b) Leis Complementares à Lei Orgânica; 

c) Legislação referente à organização administrativa municipal, relativa à 
constituição dos órgãos integrantes da administração direta, bem como as leis de criação dos 
fundos especiais, das entidades da administração indireta do Município e respectivos estatutos; 

d) Leis de Organização do Quadro de Pessoal e legislação complementar, tais como: 
Lei do Regime Jurídico, Estatuto dos Servidores Públicos do Município, Lei do Plano de Cargos 
e Salários, Lei de Contratação Temporária e outras, se houver; 

e) Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo; 

f) Lei de Zoneamento; 

g) Código de Postura; 

h) Plano Diretor; 

i) Código Tributário Municipal; 

j) Lei que instituiu a Guarda Municipal; 

k) Projetos de Lei em tramitação na Câmara Municipal; 

1) outras normas. 

Seguindo as orientações da Instrução Normativa IN TCM/GOn° 06/2016. de 17 de 
outubro de 2016, informamos abaixo as obrigações do Ex Gestor: 

Art. 30  O atual Prefeito encaminhará à comissão de transição de governo, até 15 de 
janeiro próximo, documentos e informações com posição em 31 de dezembro do exercício findo 
que tratem sobre: 



- demonstrativo da disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa, indicando o 
nome do banco, o número da agência, o número da conta e o saldo contábil, acompanhado dos 
extratos bancários; 

II - conciliação bancária (se houver) que deverá indicar: 

a) nome do banco, número da agência e número da conta; 

b) saldo demonstrado no extrato; 

c) saldo contábil evidenciado no Demonstrativo da disponibilidade de caixa e 
equivalentes de caixa; 

d) registro contábil a débito na Entidade não creditado pela instituição bancária; 

e) registro contábil a crédito na Entidade não debitado pela instituição bancária (ex.: 
cheques emitidos e não descontados); 

f) débitos efetuados pela instituição bancária sem registro contábil na Entidade; 

g) créditos efetuados pela instituição bancária sem registro contábil na Entidade; 

III - relação dos créditos a receber a curto prazo; 

IV - relação da Dívida Ativa do Município, bem como relatório da situação das 
providências adotadas pela Administração, no que se refere à sua cobrança; 

V - Inventário dos Bens de Consumo existentes em almoxarifado (estoques); 

VI - relação dos créditos a receber a longo prazo; 

VII - relação dos investimentos permanentes em outras Entidades em forma de 
ações ou cotas; 

VII! - Inventário dos Bens Patrimoniais; 

IX - relação das folhas de pagamento dos servidores municipais a pagar (se 
houver), indicando o mês de referência; 

X - relação das contribuições previdenciárias e patronais a pagar (se houver), 
indicando o mês de referência; 

XI - relação das obrigações fiscais a pagar (impostos, taxas e contribuições); 

XII - demonstrativo dos Restos a Pagar referentes a exercícios anteriores e aqueles 
relativos ao exercício que se encerra, distinguindo-se os processados dos não processados, 
contendo data do empenho, número do empenho, dotação, valor do empenho; nome e 
CNPJ/CPF do credor, saldo a pagar liquidado e saldo a pagar não liquidado; 

XIII - relação de depósitos e cauções vinculados a contratos ou outros instrumentos; 

XIV - relação de provisão de riscos trabalhistas e fiscais; 



XV - relação dos empréstimos, financiamentos, parcelamentos e congêneres, 
informando nome do credor, saldo devedor, parcelas pagas, parcelas em aberto, taxa de juros e 
sistema de amortização do empréstimo; 

XVI - balancete de verificação acumulado do exercício com quatro colunas (saldo 
anterior, movimento a débito, movimento a crédito e saldo final); 

XVII - demonstrativo de movimentação analítica das contas escrituradas no diário 
e constantes do balancete de verificação (Livro Razão); 

XVIII - relação dos atos expedidos no período de l de julho a 31 de dezembro, 
que importem na concessão de reajuste de vencimentos, ou em nomeação, admissão, 
contratação ou exoneração de oficio, demissão, dispensa, transferência, designação, 
readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público estatutário ou 
não; 

XIX - informações referentes a ações cíveis, trabalhistas e outras, precatórios e 
desapropriações em andamento; 

XX - situação de cadastramento dos contribuintes e arrecadação de receitas 
próprias do Município; XXI - relação dos convênios pendentes de prestação de contas junto aos 
convenentes; 

XXII - relação dos programas (softwares) utilizados pela administração pública e 
respectivas senhas de acesso; 

XXIII - relação das obrigações municipais pendentes de regularização junto ao 
Tribunal de Contas dos Municípios (PPA/LDO/LOA, movimento contábil da execução 
orçamentária e financeira mensal, RREO, RGF, atos de pessoal, contas de gestão, contas de 
governo, etc.); 

Este Relatório Final foi elaborado a partir da edição da Instrução Normativa n° 
006/2016, expedida pelo Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, para 
que a ex-Prefeita apresentasse as informações ao Prefeito eleito, sendo que nele consta todas as 
informações coletadas, bem como as análises da situação em que o novo Gestor receberá a 
Administração Municipal. 

Procuramos cumprir as determinações contidas no Capítulo 1 - Das Obrigações do 
Atual Prefeito, bem como do Capítulo II - Das Obrigações do Prefeito eleito. 

2. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

PROCEDIMENTOS 

Entendemos que a informação é condição para o exercício da democracia, assim 
como o conhecimento é condição para uma intervenção eficaz na realidade. Também por isso 
a importância de ampla coleta de dados para elaboração de um diagnóstico municipal, com o 
mapeamento da situação da administração municipal, bem como dos problemas locais, 
constituindo este documento final uma fase estratégica na transferência de governo, que não se 
encerra com o trabalho da equipe de transição, isto é desenvolvido ao longo de toda a gestão. 

': 4), -, -/- 



Além da visita realizada através da reunião da Comissão de Transição de Governo, 
à equipe de transição, recebeu várias informações que as documentações se encontram 
arquivadas no Município (leis, decretos, portarias e demonstrativos diversos), e publicadas na 
página eletrônica do Município, conforme surgiam as necessidades. 

1 - Após a reunião no dia 15 de dezembro de 2021, foi feito o recebimento dos 
documentos de que trata o art. 20  e seus itens, emitindo-se recibo a ex-Prefeita. Foram recebidos 
os seguintes documentos constantes da IN n° 006/2016. 

- Plano Plurianual (PPA 2014/2017). 

II - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2017, acompanhada do Anexo 
de Metas Fiscais e do Anexo de Riscos Fiscais, na forma da Lei Complementar n° 101/2000 
- Lei de Responsabilidade Fiscal. 

III - Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA 2017), acompanhado dos seus anexos (resumo 
geral da despesa e da receita, programa de trabalho, etc.) o qual foi rejeitado pela Câmara. 

IV - Relação dos servidores municipais, contendo: nome, lotação, cargo, data e forma de 
ingresso (concurso, livre nomeação e exoneração), remuneração, regime jurídico e indicação 
de envio ao Tribunal de Contas do ato de nomeação para efeito de registro. 

V - Relação dos procedimentos licitatórios arquivados no Controle Interno, organizados 
numericamente, com especificação da modalidade, do objeto e dos contratos 
correspondentes. 

VI - Relação dos contratos, consórcios, convênios, e outros ajustes congêneres em vigor, 
organizados numericamente, com especificação do contratado, objeto, prazo e valor, com 
detalhamento os valores já pagos e o saldo a pagar. 

VII - Termos de Ajuste de Conduta e de Gestão firmados; 

VIII - demonstrativo das obras em andamento, com resumo dos saldos a pagar e percentual 
indicando o seu estágio de execução. 

IX - Declaração de que não existe concursos realizados e com vigência. 

X - Legislação do Município, assim constituída: 

a) Lei Orgânica do Município. 

b) Leis Complementares à Lei Orgânica 

c) Legislação referente à organização administrativa municipal, relativa à constituição dos 
órgãos integrantes da administração direta, bem como das leis de criação dos fundos 
especiais, das entidades da administração indireta do Município e respectivos estatutos. 

d) Leis de Organização do Quadro de Pessoal e legislação complementar, tais como: Lei do 
Regime Jurídico, Estatuto dos Servidores Públicos do Município, Lei do Plano de Cargos e 
Salários, Lei de Contratação Temporária e outras. 

e) Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. 

0 Lei de Zoneamento. 



g) Código de Postura. 

h) Plano Diretor. 

i) Código Tributário Municipal. 

j) Lei que instituiu a Guarda Municipal. 

k) Projetos de Lei em tramitação na Câmara Municipal. 

1) demais normas editadas pelo Município. 

Além da visita realizada através da reunião da Comissão de Transição de Governo, 
a equipe de transição, recebeu várias informações que as documentações se encontram 
arquivadas no Município (leis, decretos, portarias e demonstrativos diversos), e publicadas na 
pagina eletrônica do Município, conforme surgiam as necessidades. 

II - No dia 26 de janeiro de 2021, foi feito nova reunião, tendo sido feito o 
recebimento dos levantamentos, demonstrativos e inventários de que trata o art. 3° e seus itens, 
emitindo-se recibo a ex-Prefeita, tendo, no entanto, lembrado que a data limite para entrega era 
15 de janeiro de 2021, e ficando ressalvado que a exatidão dos números ali consignados e 
documentos entregues serão objeto de conferência posterior e só então serão validados e dado 
o recebimento definitivo. 

Foram recebidos os seguintes documentos constantes da 1N n° 006/2016. 

1 - Demonstrativo da disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa, indicando: banco, 
agência, o número das contas e os saldos contábil, acompanhado dos extratos bancários; 
II - Conciliações bancárias indicando: 

a) banco, agência e número da conta; 
b) saldo demonstrado no extrato; 
c) saldo contábil evidenciado no Demonstrativo da disponibilidade de caixa e 
equivalentes de caixa; 
d) registro contábil a débito na Entidade não creditado pela instituição bancária; 
e) registro contábil a crédito na Entidade não debitado pela instituição; 
f) débitos efetuados pela instituição bancária sem registro contábil na Entidade; 
g) créditos efetuados pela instituição bancária sem registro contábil na Entidade; 

111 - Relação dos créditos a receber a curto prazo; 
IV - Relação da Dívida Ativa do Município, bem como relatório da situação das providências 
adotadas pela Administração, no que se refere à sua cobrança; 
V - Inventário dos Bens de Consumo existentes em almoxarifado (estoques); 
VI - Declaração de que não existe créditos a receber a longo prazo; 
VII - Declaração de que não existe investimentos permanentes em outras Entidades em forma 
de ações ou cotas; 
VIII - Inventário dos Bens Patrimoniais; 
IX - Declaração de que não existe folhas de pagamento dos servidores municipais a pagar; 
X - Relação das contribuições previdenciárias e patronais a pagar, indicando o mês de 
referência; 
XI - Relação das obrigações fiscais a pagar (impostos, taxas e contribuições); 
XII - Demonstrativo dos Restos a Pagar referentes a exercícios anteriores e aqueles relativos 
ao exercício de 2020, distinguindo-se os processados dos não processados, contendo data do 



empenho, número do empenho, dotação, valor do empenho; nome e CNPJ/CPF do credor, 
saldo a pagar liquidado e saldo a pagar não liquidado; 
XIII - Relação de depósitos e cauções vinculados a contratos ou outros instrumentos; 
XIV - Relação de provisão de riscos trabalhistas e fiscais; 
XV - Relação dos empréstimos, financiamentos, parcelamentos e congêneres, informando 
nome do credor, saldo devedor, parcelas pagas, parcelas em aberto, taxa de juros e sistema 
de amortização do empréstimo; 
XVI - Balancete de verificação acumulado do exercício de 2020, com quatro colunas (saldo 
anterior, movimento a débito, movimento a crédito e saldo final); 
XVII - Demonstrativo de movimentação analítica das contas escrituradas no diário e 
constantes do balancete de verificação (Livro Razão); 
XVIII - Relação dos atos expedidos no período de 1° de julho a 31 de dezembro, que 
importem na concessão de reajuste de vencimentos, ou em nomeação, admissão, contratação 
ou exoneração de oficio, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação ou 
supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público estatutário ou não; 
XIX - Informações referentes a ações cíveis, trabalhistas e outras, precatórios e 
desapropriações em andamento; 
XX - Situação de cadastramento dos contribuintes e arrecadação de receitas próprias do 
Município; 
XXI - Relação dos convênios pendentes de prestação de contas junto aos convenentes; 
XXII - Relação dos programas  (softwares)  utilizados pela administração pública e respectivas 
senhas de acesso; 
XXIII - Relação das obrigações municipais pendentes de regularização junto ao Tribunal de 
Contas dos Municípios (PPA/LDO/LOA, movimento contábil da execução orçamentária e 
financeira mensal, RREO, RGF, atos de pessoal, contas de gestão, contas de governo, etc.); 

PROVIDÊNCIAS: 

1 - Plano Plurianual (PPA 2014/2017). 

(ENTREGUE dia 15/12/2021) - Mesmo entregue fora do prazo, não ocasionou 
dificuldades e transtornos nos trabalhos da Comissão de Transição. 

II - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2017, acompanhada do Anexo 
de Metas Fiscais e do Anexo de Riscos Fiscais, na forma da Lei Complementar n° 101/2000 
- Lei de Responsabilidade Fiscal. 

(ENTREGUE dia 15/12/2021) -  Mesmo entregue fora do prazo, não ocasionou 
dificuldades e transtornos nos trabalhos da Comissão de Transição. 

III - Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA 2017), acompanhado dos seus anexos (resumo 
geral da despesa e da receita, programa de trabalho, etc.) o qual foi rejeitado pela Câmara. 

(ENTREGUE dia 15/12/2021) - Mesmo entregue fora do prazo, não ocasionou 
dificuldades e transtornos nos trabalhos da Comissão de Transição. 

IV - Relação dos servidores municipais, contendo: nome, lotação, cargo, data e forma de 
ingresso (concurso, livre nomeação e exoneração), remuneração, regime jurídico e indicação 
de envio ao Tribunal de Contas do ato de nomeação para efeito de registro. 

(OBS.: foi entregue a folha de pagamento do mês de novembro de 2020); 



(ENTREGUE PARCIAL dia 15/12/2021) Mesmo entregue fora do prazo, não 
ocasionou dificuldades e transtornos nos trabalhos da Comissão de Transição. Somente 
entregue a folha de pagamento do mês de novembro de 2020, não continha todas das 
informações necessárias, mesmo assim, não ocasionou dificuldades e transtornos nos 
trabalhos da Comissão de Transição. 

V - Relação dos procedimentos licitatórios arquivados no Controle Interno, organizados 
numericamente, com especificação da modalidade, do objeto e dos contratos 
correspondentes. 

(OBS.: foi informado de 02 (dois) procedimentos licitatórios na primeira semana de janeiro 
de 2021, no dia 05/01/2021 (medicamentos) e no dia 07/01/2021 (combustíveis); 

(NÃO ENTREGUE). Não ocasionou dificuldades e transtornos nos trabalhos da 
Comissão de Transição. O levantamento desse item está sendo feito junto ao Setor de 
Controle Interno. 

VI - Relação dos contratos, consórcios, convênios, e outros ajustes congêneres em vigor, 
organizados numericamente, com especificação do contratado, objeto, prazo e valor, com 
detalhamento os valores já pagos e o saldo a pagar. 

(NÃO ENTREGUE). Não ocasionou dificuldades e transtornos nos trabalhos da 
Comissão de Transição. O levantamento desse item está sendo feito junto ao Setor de 
Controle Interno. 

VII - Termos de Ajuste de Conduta e de Gestão firmados; 

(OBS.: foi informado que não existe, exceto uma recomendação do MPT para realizar o 
concurso para preenchimento de quatro de pessoal dos cargos da saúde (médicos e 
enfermeiros). 

(NÃO ENTREGUE). Não ocasionou dificuldades e transtornos nos trabalhos da 
Comissão de Transição. O levantamento desse item está sendo feito junto ao Setor de 
Assessoria Jurídica do Município. 

VIII - demonstrativo das obras em andamento, com resumo dos saldos a pagar e percentual 
indicando o seu estágio de execução. 

(NÃO ENTREGUE). Não ocasionou dificuldades e transtornos nos trabalhos da 
Comissão de Transição. O levantamento desse item está sendo feito junto a Secretaria 
de Administração do Município. 

IX - Declaração de que não existe concursos realizados e com vigência. 

(NÃO ENTREGUE). Não ocasionou dificuldades e transtornos nos trabalhos cia 
Comissão de Transição. O levantamento desse item está sendo feito junto a Secretaria 
de Administração do Município. 

X  - Legislação do Município, assim constituída: 

a) Lei Orgânica do Município  (ENTREGUE dia 15/12/2021). 

b) Leis Complementares à Lei Orgânica  (ENTREGUE dia 15/12/2021). 



e) Legislação referente à organização administrativa municipal, relativa à constituição dos 
órgãos integrantes da administração direta, bem como das leis de criação dos fundos 
especiais, das entidades da administração indireta do Município e respectivos estatutos 
(ENTREGUE dia 15/12/2021). 

d) Leis de Organização do Quadro de Pessoal e legislação complementar, tais como: Lei do 
Regime Jurídico, Estatuto dos Servidores Públicos do Município, Lei do Plano de Cargos e 
Salários, Lei de Contratação Temporária e outras (ENTREGUE dia 15/12/2021). 

e) Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (NÃO POSSUI). 

O Lei de Zoneamento (NÃO POSSUI). 

g) Código de Postura (NÃO POSSUI). 

h) Plano Diretor (NÃO POSSUI). 

i) Código Tributário Municipal (ENTREGUE dia 15/12/2021). 

j) Lei que instituiu a Guarda Municipal (NÃO POSSUI). 

k) Projetos de Lei em tramitação na Câmara Municipal (ENTREGUE dia 15/12/2021). 

1) demais normas editadas pelo Município (ENTREGUE dia 15/12/2021). 

- Demonstrativo da disponibilidade de caixa 
e equivalentes de caixa, indicando: banco, 
agência, o número das contas e os saldos 
contábil, 	acompanhado 	dos 	extratos 
bancários; 
II - Conciliações bancárias indicando: 

a) banco, agência e número da conta; 
b) saldo demonstrado no extrato; 
c) saldo 	contábil 	evidenciado 	no 

Entregues e conferidos, tendo sido constatado 
a regularidade dos valores informados com os 
extratos bancários emitidos pelas instituições 
financeiras. 

Demonstrativo 	da 	disponibilidade 	de 
caixa e equivalentes de caixa; 
d) registro contábil a débito na Entidade 
não creditado pela instituição bancária; 
e) registro contábil a crédito na Entidade 
não debitado pela instituição; 
i) 	débitos 	efetuados 	pela 	instituição 
bancária 	sem 	registro 	contábil 	na 
Entidade; 
g) 	créditos 	efetuados 	pela 	instituição 
bancária 	sem 	registro 	contábil 	na 
Entidade; 

III - Relação dos créditos a receber a curto Foi apresentado Declaração de que não há 
prazo; créditos a receber. 



IV - Relação da Dívida Ativa do Município, 
bem 	como 	relatório 	da 	situação 	das 
providências adotadas pela Administração, 
no que se refere à sua cobrança; 

Foi apresentado Certidão da Dívida Ativa do 
Município. 

V - Inventário dos Bens de Consumo 
existentes em almoxarifado (estoques); 

O inventário dos Bens de será objeto de 
conferência pela atual administração. 

VI - Declaração de que não existe créditos a 
receber a longo prazo; 

Foi apresentado Declaração de que não há 
créditos a receber a longo prazo. 

VII 	- 	Declaração 	de 	que 	não 	existe 
investimentos 	permanentes 	em 	outras 
Entidades em forma de ações ou cotas; 

Foi apresentado Declaração de que não há 
investimentos (ações ou cotas), somente as 
aplicações financeiras do RPPS. 

VIII - Inventário dos Bens Patrimoniais; Foram apresentados o inventario dos bens, 
ressaltando que devido ao volume dos itens 
será objeto de levantamento e conferência 
posterior. 

IX - Declaração de que não existe folhas de 
pagamento 	dos 	servidores 	municipais 	a 
pagar; 

Não foi deixado folha de pagamento em atraso 
não quitado pela administração anterior. 

X 	- 	Relação 	das 	contribuições 
previdenciárias 	e 	patronais 	a 	pagar, 
indicando o mês de referência; 

Ficou 	comprovado 	que 	não 	existe 
contribuição em atraso. 

XI - Relação das obrigações fiscais a pagar 
(impostos, taxas e contribuições); 

Ficou demonstrado que não existe nenhum 
obrigações fiscais a pagar (impostos, taxas e 
contribuições). 

XII - Demonstrativo dos Restos a Pagar 
referentes a exercícios anteriores e aqueles 
relativos ao exercício de 2020, distinguindo- 
se os processados dos não 	processados, 
contendo data do empenho, número do 
empenho, dotação, valor do empenho; nome 
e CNPJ/CPF do credor, saldo a pagar 
liquidado e saldo a pagar não liquidado; 

Foi apresentado o relatório contendo os restos 
a pagar, nos moldes da IN n° 006/2016. 

XIII 	- 	Relação 	de depósitos e 	cauções 
vinculados 	a 	contratos 	ou 	outros 
instrumentos; 

Foi juntado 	Declaração 	que não possui 
depósitos e cauções vinculados a contratos ou 
outros instrumentos. 

XIV 	- 	Relação 	de 	provisão 	de 	riscos 
trabalhistas e fiscais; 

Foi juntado 	Declaração 	que 	não 	possui 
provisão de riscos trabalhistas e fiscais. 

XV 	- 	Relação 	dos 	empréstimos, 
financiamentos, parcelamentos e congêneres, 
informando nome do credor, saldo devedor, 
parcelas pagas, parcelas em aberto, taxa de 
juros 	e 	sistema 	de 	amortização 	do 
empréstimo; 

Foi juntado 	Declaração 	que não possui 
empréstimos, financiamentos. 

XVI - Balancete de verificação acumulado do 
exercício de 2020, com quatro colunas (saldo 
anterior, movimento a débito, movimento a 
crédito e saldo final); 

Foi anexado o Balancete de Verificação de 
2020. 

XVII - Demonstrativo de movimentação 
analítica das contas escrituradas no diário e 
constantes do balancete de verificação (Livro 
Razão); 

Não 	foi 	anexado 	o 	Demonstrativo 	de 
movimentação 	analítica 	das 	contas 
escrituradas 	no 	diário 	e 	constantes 	do 
balancete de verificação (Livro Razão); 

XVIII - Relação dos atos expedidos no 
período de 1° de julho a 31 de dezembro, que 
importem 	na 	concessão 	de 	reajuste 	de 
vencimentos, ou em nomeação, admissão, 

Foi juntado Declaração informando que todos 
os Atos expedidos no período de 1 de julho 
a 31 de dezembro, que importem na concessão 
de reajuste de vencimentos, ou em nomeação, 



contratação 	ou 	exoneração 	de 	oficio, 
demissão, 	dispensa, 	transferência, 
designação, readaptação ou supressão de 
vantagens de qualquer espécie do servidor 
público estatutário ou não; 

admissão, 	contratação 	ou 	exoneração 	de 
oficio, 	demissão, 	dispensa, 	transferência, 
designação, readaptação ou supressão de 
vantagens de qualquer espécie do servidor 
público estatutário ou não, estão arquivados 
no Setor de Recursos Humanos do Município. 

XIX - Informações referentes a ações cíveis, 
trabalhistas 	e 	outras, 	precatórios 	e 
desapropriações em andamento; 

Foi anexado somente o Anexo 16 do Balanço 
Geral, impossibilitando uma análise mais 
efetiva. Faltou as certidões de comprovação 
das inscrições. Devido a complexidade, será 
feito 	um 	levantamento 	e 	conferência 
posterior. 

XX 	- 	Situação 	de 	cadastramento 	dos 
contribuintes 	e 	arrecadação 	de 	receitas 
próprias do Município; 

Foi 	juntado 	Declaração 	confirmando 	o 
cadastro dos contribuintes e arrecadação de 
receitas próprias do Município. Será feito 
posteriormente 	um 	levantamento 	e 
conferência dos dados existentes. 

XXI - Relação dos convênios pendentes de 
prestação de contas junto aos convenentes; 

Foi juntado somente a relação dos Convênios 
com o Governo do Estado, faltando a relação 
dos Convênios com o Governo Estadual. Será 
feito posteriormente um levantamento e 
conferência de todos os Convênios.. 

XXII  - Relação dos programas  (softwares) 
utilizados 	pela 	administração 	pública 	e 
respectivas senhas de acesso; 

Foi 	deixado 	integralmente 	instalados 	e 
funcionamento 	em todos os setores da 
administração, 	bem 	como 	todas 	as 
informações contidas nos bancos de dados, 
contábeis, 	orçamentárias, 	financeiras 	e 
patrimonial 	dos 	sistemas 	e 	programas 
(softwares) 	utilizados 	pela 	Prefeitura, 
locados da empresa SIGEP. 

XXIII  -  Relação das obrigações municipais 
pendentes de regularização junto ao Tribunal 
de Contas dos Municípios (PPA/LDO/LOA, 
movimento 	contábil 	da 	execução 
orçamentária e financeira mensal, RREO, 
RGF, atos de pessoal, contas de gestão, 
contas de governo, etc); 

Foi anexada a relação das obrigações para 
regularização junto ao Tribunal de Contas 
dos Municípios. 

3. CONCLUSÃO 

Este Relatório é o produto final, que marca o encerramento dos trabalhos da equipe 
de transição. Os trabalhos se iniciaram formalmente em 01 de dezembro de 2021, com a Edição 
do Decreto n° 133/2020, logo após reunião realizada entre os membros da Comissão de 
Transição. 	 An 

A equipe de transição envidou todos os esforços para cumprir fiel e 
tempestivamente o encargo que lhe foi atribuído, em regime de colegiado e em caráter não 
oneroso, gradativamente as informações seguidas de perspectivas foram em busca de resultados 
da eficiência e legalidade. 



O planejamento da equipe de transição, representante da Administração 2021/2024, 
foi direcionado para obter, da Gestão Municipal 2017/2020, informações sobre o 
funcionamento dos órgãos municipais, contas públicas, programas e projetos do Município, 
bem assim para a proposição de atos e medidas para o novo Prefeito do Município e equipe de 
governo, tendo como norte as orientações contidas na IN n° 006/201 6-TCM/GO. 

Note-se que, a administração 2017/202 facilitou a transição administrativa, 
possibilitando ao atual Prefeito acesso total aos documentos, relatórios e demonstrativos, salvo 
o fechamento do Balanço Geral de 2020, cujo prazo constitucional para apresentação é 
15/04/2021. 

O conjunto de informações e documentos compilados e sistematizados no presente 
Relatório pode ser considerado um consistente diagnóstico da situação atual do Município de 
Santa Rosa de Goiás. Embora o prazo dos trabalhos da equipe de transição, de acordo com a 
melhor doutrina, se estenda até o final do mês de janeiro de 2021, diante das questões 
identificadas e das recomendações apresentadas, a equipe de transição deliberou por antecipar 
a apresentação deste Relatório, com o objetivo de subsidiar o processo político-decisório e 
nortear as principais ações a serem adotadas pelo novo Governo. 

A equipe de transição esclarece que o conteúdo deste Relatório é fundamentado 
pelos relatos e documentos apresentados pela Administração 2017/2020 até o dia 15/01/2021, 
bem assim pelas informações obtidas nos primeiros dias do novo governo. 

As análises apresentadas pela equipe de transição no presente relatório têm a 
finalidade de contribuir com a eficiência dos atos administrativos a serem praticados pelo novo 
governo na estrita observância do interesse público e possuem caráter eminentemente técnico, 
cabendo às autoridades competentes a emissão de juízo de valor sobre os fatos relatados em 
face da legislação em vigor. 

Deve-se ater ainda que houve transferências recursos de convênios para aquisição 
de equipamentos para a área de saúde que se encontram depositados nas contas bancárias e 
aplicados em fundos de investimentos, devendo a atual administração providenciar a aquisição 
dos equipamentos e utilização dos recursos financeiros, bem como a prestação de contas dos 
recursos utilizados perante o Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. 

Considerando que o Município não possui órgão oficial de imprensa nem tampouco 
repositório oficial para publicidade dos atos normativos e ordinatórios, sugere-se que o inteiro 
teor deste Relatório, por não conter matéria ou informações consideradas sigilosas, de acordo 
com a lei, seja disponibilizado no placar e na Home Page institucional do Poder Executivo do 
Município de Santa Rosa de Goiás, para livre visualização e download públicos. 

Este Relatório não esgota o diagnóstico da situação atual, tendo em vista que foi 
realizado em regime de melhores esforços, dentro do prazo assinalado para a equipe de 
transição. Portanto, considerando o grande volume e diversidade de informações e situações 
fáticas, é altamente recomendável que os fatos continuem merecendo estudos aprofundados 
pela nova Administração (2021/2024), para a adoção de providências cabíveis. 

Assim sendo, a equipe de transição agradece a confiança depositada em seus 
membros e se coloca à disposição das autoridades competentes para os esclarecimentos 
adicionais que se fizerem necessários. 

Santa Rosa de Goiás  -  Estado de Goiás, aos 22 dias do mês de janeiro de 2021. 
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