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5. RELATORIO DE GESTÃO

5.í - APRESENTAÇÃO
Este relatório tem por objetivo mostrar o desempenho desta Unidade Gestora
resultados conforme
durante o exercício de 2016, contendo informações
estabelecem a lnstrução Normativa no. 006/2003, de 25 de julho de 2003 e a
lnstrução Normativa no. 007, de 27 de setembro de 2004 do T.C.E., demonstrando
os aspectos legais de funcionamento do fundo, a legislação pertinente e a sua
missão.

e

Dentro de uma visão administrativa voltada para resultados buscou-se
através de responsável execução orçamentária, avaliação das ações e disfunçÕes

existentes

e indicadores de gestão

evidenciar

a eficiência e eficácia das metas

físicas e financeiras alcançadas, bem como as dificuldades encontradas no exercício

O BEM imprimiu esforços no fortalecimento e readequação operacional sempre
buscando ações de recuperação de empréstimos e financiamentos inadimplentes que
dentro da visão administrativa proposta; apresentamos neste relatorio, resultados
2016.

satisfatórios de eficiência e eficácia, bem como as dificuldades encontradas na execução
dos programes e das ações.

5.2

- BASE LEGAL

Lei no. 1 .197 , de 13 de dezembro de 2000; Lei no. 1.271, de 04 de dezembro

de 2001, que determina que o Presidente do PRODIVINO é o gestor do FUNDES;

Lei no. 2.215, de 11 de novembro de 2009 que altera a Lei no. 1.197, de 13 de
dezembro de 2000, Lei no 2.986 de 13 de julho de 2015 que dispÕe sobre a
organização da administração direta e indireta do poder executivo, e adota outras
providências, na qual altera

Santo

o nome do órgão de lnstituto Social Divino Espírito

- PRODIVINO, para Banco do Empreendedor,

Decreto no. 5.306 de 11 de
6
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setembro de 2015 que regulamenta a política de microcrédito do Tocantins, e suas
alterações via Decreto 5.400 de 22 de março e 2016, em conformidade com a Lei

no.

1.197, Decreto no.4.401, de 19 de setembro de 2011, que o Programa Banco do
PRODIVINO; Lei no. 2.727 , de 12 de junho de 2013, que dispõe sobre a Assessoria

de Comunicação

- ASCOM e Regimento do Comitê de Avaliação de Negocios do

Banco do Empreendedor (D.O.E. no4.509) e suas portarias no 90 de 2411112015 e
no30 de 2810412015.

5.3

-

MISSÃO DO ORGÃO/ENTIDADE

O FUNDES é gerido pelo presidente do Banco do Empreendedor

-

BEM, e

tem como missão conceder microcrédito assistido aos micro empreendedores
formais inscritos no MEI e informais individuais visando promover desenvolvimento
socioeconômico; e ainda concessão, de empréstimos pessoais aos servidores
públicos do Estado do Tocantins.

Considerando ainda

a

concessão

de microcréditos ao setor

informal,

objetivando possibilitar a este setor a formalização de suas atividades através de
destinação de recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico Social

- FUNDES

e assim a geração de emprego e renda no Tocantins.

5.4 - OBSERVÂNC|A DA LEGTSLAÇÃO PERTTNENTE

Decreto no. 5.306, de 11 de setembro de 2015; Lei no. 1.522 de 17 de
dezembro de 2004, que dispõe sobre

o regime de adiantamento nos poderes

do

Estado; Lei no. 3.048, de 21 de dezembro de 2015, que dispÕe sobre as Diretrizes
Orçamentárias do Estado para o exercício financeiro de 2016; Lei no. 3.052, de 21
de dezembro de 2015, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de
2015; Lei no. 3.051 , de 21 de dezembro de 2015, que institui o Plano Plurianual para
os anos de 2016 a 2019; Decreto no. 5.378, de 16 de fevereiro de 2016, que

é''-'"%
ã"."
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dispõem sobre

a execução

orçamentário-financeira

do Poder Executivo, para

o

exercício 2016 e adota outras providências; Decreto no. 4.669, de 09 de novembro

de 2012, que dispõe sobre a

regulamentação

da

concessão

de

Adiantamento/Suprimento de Fundos e adota outras providências; Decreto no. 3.560,

de 13 de novembro de 2008 que dispõe sobre diárias e adota outras providências.
lnstruções Normativas no. 001/2015, de 09 de março de2015 e no 00212015 de 17

de setembro de 2015 que regulamentam os procedimentos de cobrança e
recuperação de credito do BEM; lnstrução Normativa no 003/2015 de 17 de
setembro de 2015, que fixa critérios para concessão de empréstimos e
financiamentos na modalidade microcréditos, lnstruções Normativas no 006/2015 de
14 de dezembro de 2015 e no 00212016 de 30 de maio de 2016 que fixa critérios de

renegociação da linha de crédito de Assistência Financeira ao Servidor Público;

Decreto no 3.678 de 24 de abril de 2009 que dispõe sobre

o Sistema de

Contabilidade Estadual; Lei no. 4.320/64, de 17 de março de 1964, que dispõe sobre
normas gerais de direito financeiro para elaboração

balanços

da União, dos Estados, dos

e controle dos orçamentos

Municípios

e

e do Distrito Federal. Lei

Complementar no. 101, de 04 de maio de 2000; Constituição do Estado do Tocantins

- Capítulo ll das finanças públicas. Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei no.
1.115/99 de 09 de dezembro de 1999, que lnstitui o Sistema lntegrado de
Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM; Decreto no. 5.364,
de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a prestação de contas anual do Chefe
do Poder Executivo e dos administradores dos órgãos e entidades da Administração
Direta e lndireta do Estado; Decreto no3.678 de 24 de abril de 2009 que dispõem

sobre o sistema de contabilidade estadual e

a lN TCE-TO

no. 006/03

e Decreto

5.306 de 11 de setembro de 2015.

Houve aumento valor do orçamento de R$8.210.069,00 correspondente a
37,360/o do orçamento inicial fixado, conforme autorizado pelo artigo 6o, inciso

lll

da

Lei no. 3.052, de 21 de dezembro de 2015, devido superávit financeiro apurado no

exercício 2015

e

demais expedientes

de

suplementação, transposição

B
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transferências; de outros órgãos e próprio, que por insuficiência de fluxo de caixa
não foi possível sua execução na totalidade, portanto, houve sobra de orçamento.

Créd. Especial e/ou extraordinário

Fonte: Anexo 11/opção 2

- SIAFEM- 1A2U6

5.5 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR|A pOR CATEGORTA ECONÔMICA

E

FONTE DE RECURSOS

Demonstrar

o total das despesas correntes e de capital do órgão ou

entidade, para fim de análise do percentual de utilização de recurso destinado a
cada categoria econômica:

EXECUTADA

Fonte: Anexo 2 ou IMPBY

Fonte: Anexo 11/ opção 4

- SIAFEM -

12/2016

- SIAFEM - 12/2016

v
9
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5.6

-

EXECUÇÃO E AVALTAçÃO DO PPA

As atribuições do Banco do Empreendedor, órgão gestor do Fundo de
Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES foram desenvolvidas através de
ações estruturadas no programa - Trabalho e Mercado (1162), fonte 0240, a
entrega de 03 ações de serviços à sociedade. A partir deste exercício, e para o
alcance e sustentabilidade dos objetivos propostos; as açÕes de gestão necessárias

foram alocadas na Unidade Gestora

-

UG Banco do Empreendedor (42130) aos

quais contribuíram significativamente para o cumprimento das metas do FUNDES.

Os valores alocados para cumprimento das ações sob responsabilidade do
FUNDES, no programa de governo supra qualificado, foram autorizado recursos da
ordem de R$ 13.107.294,00 (treze milhões, cento e sete mil, duzentos e noventa e
quatro reais), com aplicabilidade de 84,43o/o. Ou seja, concessão de empréstimos e
financiamentos na ordem de R$11.066.703,67 (onze milhões, sessenta e seis mil,

setecentos

quadros

e três reais e

a

sessenta

seguir: (Fonte: siÍe

Tocantins/Sistema

de

http ://wvvw. gestao. cge.to. gov.

Salientamos que

b

e sete centavos)

como demonstrados nos

da Controladoria Geral do Estado do
Monitoramento,
GesÍâo e

r/p p age ral/ppa_me n u) :

a atual gestão deu continuidade na política austera de
de nossa Diretoria de Cobrança,
promoção de melhorias a fim de garantir

recuperação de créditos inadimplentes através

sempre na busca da excelência e
sustentabilidade operacional que culminaram nos resultados apresentados neste
relatório de gestão.

5.6.í. PROGRAMA TRABALHO E MERCADO. 1162
Objetivo: FortalecerA/iabilizar a Capacidade operacional e lnstitucional na
concessão de empréstimos aos micro empreendedores ê servidores públicos,
aumentando

a

carteira de empréstimos

devidamente alinhado às ações descritas

e

captação

abaixo:

de

recursos. Objetivo este

\
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/
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Ações
Concessão de Empréstimo a
Pequenos Empreendedores
Urbanos e Rurais
Concessáo de Empréstimos
Consignados aos servidores

Autorizado

Executado

3.107.294,00

1.120.406,37

36,06

Saldo
1.986.887,63

10.000.000,00

9.946.297,00

99,46

53.703,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.í07.294.00

11.066.703,37

84,43

2.040.591,63

Vo

Públicos

Financiamento para
de Unidades

Construção
Habitacionais

Total

5.6.í.í Concessão de Empréstimo a Pequenos Empreendedores

UrbanoseRurais-4023:

Em 2016 esta gestão deu continuidade no controle da inadimplência ora
instalada

e resultante do período de 2011 a 2014, e ainda os ajustes técnicos e

operacionais realizados em 2015; as concessões de empréstimos e financiamentos
registraram um aumento expressivo por esta linha de crédito.

As atividades de empréstimos foram retomadas a partir de fevereiro abrindo
o ano financeiro através de captações e demais procedimentos operacionais apenas
no município de Palmas. A partir de março realizamos ações e captação e cobrança

com o envio de nossos agentes de crédito aos municípios de Araguaína e Gurupi;

visando alinhamento operacional e de capacitação de nossos servidores nas
unidades do "E Pra Já", bem como ajustes de manutenção e reconfiguração do
sistema de gestão interna desta linha credito. Ainda no mês de março foi criado o
Comitê de Credito do BEM através de ato normativo portarias no 90 de 2411112015 e

no 30 de 2810412016, onde se deu início de suas atividades

a fim de garantir

melhoria na aplicabilidade dos recursos concedidos, através de critérios que venham

promovem maior transparência das concessões aos micro empreendedores
pleiteantes.
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Em abril realizamos parcerias junto ao SEBRAE, na "Semana do MEI

-

Micro Empreendedor lndividual" onde tivemos a oportunidade de divulgar e orientar
mais de 50 micro empreendedores de Taquaralto, sobre como administrar e adquirir

crédito, impulsionar ou abrir o seu proprio negocio através de seminários. Outra
iniciativa realizada foi a "Caravana do BEM", na região de Ananás, com atividades

conjuntas de concessão de empréstimos

a micro

empreendedores

cobranças com a parceria da Associação Comunitária de Ananás

-

e ações

de

ACA.

No mês de maio, com parceria do SEBME, PROCON, Secretaria Estadual

de Turismo e Banco do Empreendedor, foram realizadas ações de capacitação e
acesso ao microcrédito orientado na ocasião da temporada de praias nos municípios

de

Tupiratins, Pedro Afonso, Araguacema, Lagoa

da

Confusão,

Peixe,

e Pau d'Arco, onde realizamos a
posterior concessão de empréstimos aos

Tocantinópolis, ltaguatins, Araguatins, Araguanã

captação

de

propostas

e

microempreendedores.
No decorrer do exercício 2016 observamos de forma notória dificuldades de

incrementar de forma efetiva

o giro dos recursos ora autorizados, pela a

baixa

procura por nossas linhas de creditos por parte dos empreendedores aliadas a atual

crise financeira por qual atravessa o país. Outro fator limitante é a ausência de
agentes de crédito nos municípios do interior do Estado, bem como ausência de
uma estrutura equipada e de veículos para realizaçáo das visitas técnicas; bem
como o alto índice de empreendedores negativadas junto aos órgãos de proteção ao

crédito (SPC/SERASA) e ainda inconsistências e ou baixa capacidade técnica dos
proponentes; detectadas ora em nossas visitas e análises técnicas, ora por nosso

Comitê

de Crédito, zeloso quanto à

transparência

e

liquidez dos recursos

concedidos.

Foram concedidos 194 empréstimos (contratos), totalizando

r

R$

1.120.406,37, perfazendo a média de R$ 5.775,29
'-- por contrato; correspondendo à
36,0% dos recursos

financeiros.
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Tftub

Cóíli9o

Concessáo de

4023

Orçrffiritô - Í:l:*tÊl
oÍç. Lrlcarl Âlençôâi
2.060.225,00 1.O47.069
oí(.

hiêel

Astoífuado

Empcnhrdo

3.107.294,00 1.120.406,37

Áftôrrçóàr

?.go

Llquts..lo

Ellparràâdô LtuiÍlrdô

;;',",,. .n. oft.rralrl Àt.nçô.§

2í}L6
300

lt4ÍâÍ*rrcli

0240

Saldo
6.487,63

1.120.406.37 1.111.264,37

Ctrsslflcrçio

23.694.1162 45.90.66

Não

uíbanog e ruraÉ

2.060.225,00 1.047.069 3.107.294,00
^utô.trdô 1.120.406,37 7.720.406,37

;""Í;:Hli,..

PÍtoritaÍb

empésüm a pequenos

1.98

9' E/A
36,05

STEô fiÔTI
1.986.887,61

PrCô

1.111.268,17

99,14

0tL

LlÉ

HA
]6,05

'100

99,18

P6ícÊútu.l dê

0rçâmêrtô - l2r20x5

Artorlrado Emg.nhrúo

*"tL

LE

100,o0

P.go

LlquiÍtrúo

^plkrçâo
sâLlo ,f; r.uz

"X
2.060.225,O0 1.O47.069,00 3.107.294,0O 1.120.406,37 1.12O./t06,37 1.111.26a.37 1.986.8a7,6f 36.05 100,0o 99.18
20ta

2017
400

UÍld.do

2019

450

Real

550

5l9rr
R$

I

lno

Perbdo

fo qradrire§l.rê

2016

% EEcuçá

Erecução

o

Está

9b

0,00 concbída

0

Hou6 problêma?
Não

quâd /iru§t/ês
(ôÍn â ÊôÍttâ dê ffa/ôê/édlô ô/É^Ládô êÜôfrâóâ êfi ÍêÉêiô. Â9§ifi côfiô
ô Bâôcô dô EfrpêêôdêdôÉ prôs§êguir
-pelos
^ôs ar§in írêlhô.
Émtos, laíôém passâGm pêla aprcÉção do ComlA de Cédito g^aÊnthdo
antêíio;er, todos os eípréstanos aiém dê anaisados
pubtcíade
aos
e
gaÉntndo
mior
tãôspâêncb
do
Esl.âdo-mE,
:aplcablíade dos recrnos, FoEô publaâóos Eiôtos dos contÊtos ôo DÉÍb OÍcbl
: Êspêcüws êmpráslims,

I Nêstê quâ dártê§taê,

: forâm concêdidos 194 empíêstinrs
r 36,0% dos rêcursos linancei§!.

(contrâtos), toLâtaôdo R$ 1.120.406,37, pêrÍaÉndo a íÉdia dê Rt 5.775,29 porconlmto. O quê cotrêspondê à êIêcução dê

5.6.1.2 Concessão de Empréstimos Consignados aos servidores
Públicos - 4024:

A inadimplência instalada no período de2011 a2014 que envidou no ano de

2015 ações de reestruturação técnica e operacional no sentido de construir
ambiente fértil para reativação dessa linha de crédito a partir de 2016, onde a atual
gestão não mediu esforços no sentido de garantir uma política de concessão e
controle efetivo de recursos financeiros suficientes para atendimento da demanda.

Nos primeiros meses de 2016 as ações desenvolvidas se concentraram na

recuperação

e

empréstimos,

regularização

que com

o

de contratos para reativação das concessões

de

apoio indispensável da equipe de Tecnologia da

lnformação (TI); iniciamos a partir do mês de abril as concessões, ora suspensas
desde janeiro de 2015 com a liberação de R$1 .820.734,31 em 250 contratos (média

de R$ 7.282,94) sinalizando o tamanho da demanda reprimida, diante do fato de
uma nova política equilibrada de concessão, com prazos e limites que permitiram ao
longo deste exercício o alcance e superação das metas propostas.

Entre os mesês de maio

a agosto a demanda por esta linha de

crédito

continuou pujante, e ainda além do atendimento das demandas de concessões d

6euna6
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empréstimos; demos continuidade nas renegociações de contratos inadimplentes.

Acumulando

ao final do mês de' agosto, 950 contratos de empréstimos

aos

servidores públicos. E no último quadrimestre, com as adequaçÕes do sistema de

gestão "CREDBEM" implementado em parceria com TI/BEM tornando ainda mais

ágil os expedientes tanto de concessão como de renegociação dos contratos
inadimplentes; e ainda promovendo como resultado o alcance de metas

-

-

físrbas e

de 1.323 (278%) contratos concedidos num montante total para o
exercício de R$9.946.297,00 (99,46%) recursos emprestados e média R$7.517,99
financeiras

por servidor público assistido.

Como dificuldades observaram

a

necessidade de melhorias do sistema

informatizado, que com a valiosa parceria do setor de Tecnologia da lnformação do
BEM na contínua busca pela excelência na aplicação de ferramentas adequadas de
controle e monitoramento, nas concessões e de adimplência.
Títule

Códl9o

OÍç.

lnkl.l

2.827.000,00

:

ffiffiffi
hlchl

AI.Êçóês
7.173.000

Orç.

Clrssific.

F{n'Éoà-l:ÊíoqÊmrcr

Autodrrdô Emtlanhrdo
10,0o0.000,o0 9.946.297,00
AutoÍErdo Empêahtdo
10.000.000,o0 9.946.297,00

Arro
2016

Paeo

Llquldr.lô

9.946.297,00

NãO

5.ldo

53.703,00

4ô

Prgo

9.936.297,O0

S.Eo

íí.1

53.70f,00

ÍL

rL,E
100,00

E/A
99,46

Éta

99,46

*LlÉ
100

Erêmêoto Fôotê

Oft.

ÀPllrçto

Si9E

2o1t

0n

600

EÉcuçlo
0

?TL

99,89

10.000.000,O0 9.946.297.00 9.946.297,00 9.936.297,00 53.703,00 99,46 100,00 99,89

zoLT
50ô

Paíbúo
30 qJad/iregtê

99,89

Prcoi s"uo .[, xr,t #

bicLl: Altaíeçôài artoÍirrdo Êmn.fihrdo Llqultrúo

2.827.O00,O0:7.173.000,00

gIPÂ

9àÍcênturl Ílê

OÍc.m.nto. lill2ol6

çâ o

23.694.1162 45.90.66 0240

350

LhuErdo

9.946.297,00 9.936.297,00
02

2.827.000,00 ^ltànçóôG
7.173.000

2016

PÍbÍtta

Concessâo de êmpéslims consignados ao!
§ê^rilorês púbIcos

4024

9a

EDCUçlo :3taeb
0,o0 conc!ída

HouÉ prcblcm.t
Náo

Neste qurdílÍrEstre, o Ernco do Eípreendedor Íêzadêquãções do sisl,ema CREOBEI,I êm parceria com a árca dê lnÍomátta parô ôtêôdirento às nece§sÍâdês
do seloÍ ê oiriuiÉ§ dâ ÁdminÉtrâção, íÊnêgociâção dos conlftrtos hâÍlimplente§..

Foam oncedilos f73 contGtos no pêrôdo §êteíôô a noÉmbrc, totâiando um mo^taâLe êmprcstado dê R§3,603-350,O0 cofi méde dê R:t9.6o0.45 por

côôu?to.

o âcumubdo parâ êsl,e e*í€ício, rêgÉlrâípâ superaçâo de âlcancê de í?lâs - Íbiccs e rrt ncêfis - de 1,32) 1278%) conlralos cÔncêdidol num montaôtê tolal
pâ6 o eprc&b dê Rt9,946.297,O0 (99,46rÉ) recuGos êmprcsl,a dos e médâ R17.517,99 por sêrvóor púbtco .s§islóo.
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5.6.í.3 Financiamento para

Construção

de

Unidades

Habitacionais - 4042:

Como ocorrido no exercício 2015 não foram registradas demandas de
ressarcimento e ou despesas relacionadas à carteira de empréstimos habitacionais
ao servidor público que tem como previsão encerrar-se em 2025, onde informamos

que a mesma encontra-se com "sfafus paralisado", ainda que inserida no PPA
201612019, com a intenção de garantir a manutenção de ocorrências sazonais tais

como ressarcimentos e indenizações deverão ser realinhados para a ação 4024.

Considerando que
responsabilidade legal

as políticas públicas do setor de habitação são

da

Secretaria

da

lnfraestrutura, Habitação

e

de

SeruÇos

Públicos para o exercício de 2017, fora providenciado a exclusão desta ação na
ocasião Revisão do PPA 2016-2019, no atual exercício.
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5.6.2 - Principais atividades exercidas no ano de 20í6 através do

Programa Mercado, Crédito
Empreendedor

e

Trabalho

-

1162 pelo Banco do

- BEM:

O Banco do Empreendedor - BEM, através de ações elencadas

neste

programa buscou concretizar e garantir efetividade operacional, através dos novos

critérios técnicos

de concessão para atendimento de uma nova realidade.

empréstimos

financiamentos disponibilizados

e

à

Os

população tocantinense

registraram números mais que satisfatórios ratificando a melhoria dos expedientes e

e viabilidade operacional refletido com
maior notoriedade o montante aplicado na ação de Assistência Financeira ao
processos de planejamento, mapeamento

Servidor Público (4024).

A seguir, as atividades desenvolvidas pela equipe do BEM em referências as
ações supra qualificadas, entre os meses de janeiro a dezembro de 2016:

a)

e cobrança aos municípios de Araguaína,
Gurupi, Ananás, Tupiratins, Pedro Afonso, Araguacema, Lagoa da Confusão,
AçÕes conjuntas de captação

Peixe, Tocantinópolis, ltaguatins, Araguatins, Araguanã e Pau D'Arco;

b)

Capacitação de servidores lotados nas unidades do "É Pra Já"; visando

ajustes de manutenção e reconfiguração do sistema de gestão interna desta linha
crédito, e dos novos critérios técnico-legais aos agentes locais;

c)

lmplantação de um "Comitê de Credito do BEM" com vistas à garantir

melhor aplicabilidade e transparência dos recursos concedidos;

d)

Destacamos a ação realizada, "Caravana do BEM", na região de Ananás,

para realizaçáo de atividades conjuntas de concessão de empréstimos a micro
empreendedores e ações de cobranças;

e)

Reativação de empréstimos aos servidores públicos estaduais a partir do

mês de abril, de forma efetiva e equitativa com

a

implementação

de

novos

critérios técnicos de prazos e limites (faixas de credito);

0

Efetivas açôes de cobrança e renegociações de créditos inadimplentes

através de nossa Diretoria de Cobrança resultando nos seguintes

números: Á
/
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Assunto: Metas físicas das açôes orçamentárias do ano de 2016.
Justifico, junto aos Orgãos de Controle lnterno e Externo, que, devido falha

técnica quando da transferência dos dados físicos das metas de algumas Ações
Temáticas dos Orgãos/Entidades do Poder Executivo, do Sistema Unificado de
Planejamento e Orçamento

-

UNI para a Lei Orçamentária Anual - LOA, relativos ao
exercício de 2016, ocorreram divergências no quantitativo, e somente no início do
exercício de 2017 tal divergência foi observada por este Orgão, não sendo possível
republicar a LOA com as devidas correções, de forma a compatibilizar os dados
físicos

com as metas das Ações Temáticas, registrados no UNI

e

planejados pelos

Orgãos/entidades.

Assim, considerando que os dados físicos das ações temáticas,
registrados no Sistema de Acompanhamento da Execução Orçamentária, gera
o

Relatório de Gestão da Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas,
são
oriundos do sistema uNl, tais incorreções também ocorreram na LoA.

No entanto, tendo em vista que a execução dos dados físicos das ações
temáticas, no decorrer do exercÍcio, ocorreu com base nos dados registrados no
Sistema

de Acompanhamento da Execução orçamentária e no uNl, e que estão em
conformidade com os registrados pelos Orgãos/entidades, o Relatório de Gestão
da

Prestação de Contas Anual dos ordenadores de Despesas deve se ater
a estes e não
aos da LOA.
i

Atenciosamente,

\

r^
.À
,u,
'
Y\
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DAVID SIFFERT TORRES
Secretário do Planejamento e Orçamento

''

/!

Romillo Leite Dias

Diretor de Planejamento

secrelono do Plonqornenlo e Orçomenlo, Proço dos GírossóÍs Ptono Drretor
Norte - ín - polmos
Tel.: +55 633212-l1Oô http://wrmr.to.gov.brlseplon _ seplongb@seplon.to.gov.br
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1. Notificações extrajudiciais: 470;
2. Registros no SPC/SERASA: 13.916;
3. Protesto Cartorário: 1.631;

4. Renegociações/repactuações efetivadas: 1 .215;
5. Recursos Recuperados / Recebidos: R$ 2.593.815,10.

5.7 -

RESULTADOS

AVALTAçÃO OOS PROJETOS

DO

ACOMPANHAMENTO, FTSCALIZAçÃO E

Não houve execução de projetos nesta Unidade Gestora no exercício de
2016.

-

5.8

TRANSFERÊNChS DE RECURSOS

Não houve transferência de recursos deste fundo para outros órgãos ou

entidades no exercício 2016, assim como também não houve recebimento de
recursos.
5.9

-

CONSTDERAÇÕES rrruerS

O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social - FUNDES destina-se a
financiar programas e projetos considerados relevantes para o desenvolvimento
econômico e social do Estado do Tocantins, na busca de fomentar a geração de

emprego

e renda por meio de atividades produtivas. O público alvo das ações

por pessoas físicas, micro e pequenas
empresas sob firmas individuais (MEl); pequenos e médios produtores rurais e de

descritas neste relatório

é constituído

concessão de empréstimos aos servidores públicos estadual.

No exercício 2O16, o Banco do Empreendedor depois de superadas de
forma satisfatória as dificuldades com a inadimplência, operacionais e técnico-legais
detectadas em 2015;adotou como estratégia institucional o alcance da regularida

operacional na concessão de credito

e assim promover a auto-sustentabilid
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logística, operacional e financeira de nossa carteira; considerando a inadimplência

e acumulada até 2015 (33,0%) e ainda a reativação das ações de
empréstimos e financiamentos ocorridas nesse exercício - com liberação na ordem
herdada

de mais de R$ 11 milhões. Ancoramos esforços na recuperação de ativos e açÕes
de renegociação, comprovadamente os recursos recuperados no período 2015-2016

e as políticas de concessão e renegociação vigentes propiciaram fluxo de

caixa

satisfatório no alcance do resultado supracitado.

Quanto ao desempenho administrativo há de se empreender maiores
esforços na melhoria dos sistemas operacionais informatizados; de controle das
operações, da inadimplência, armazenamento e segurança digital. A capacitação e
treinamento de nosso corpo técnico, operacional e administrativo despontam como

prioridades para os proximos exercícios; haja vista nossa visão de alcance da
excelência no atendimento das demandas de nosso público alvo e agregação de
"know-how" necessários para garantir integralmente de acessibilidade e incremento
à macro-economia tocantinense e melhoria da qualidade de vida dos tocantinenses.

O BEM se propõe a dar continuidade na estratégia de buscar investimentos

e ainda cumprir os preceitos
legais e das responsabilidades inerentes aos objetivos propostos, para dar
continuidade em sua estruturação administrativa e efetivo desenvolvimento

viáveis no setor de empréstimos e financiamentos,

institucional.
Palmas, 30 de janeiro de 2017.
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