ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
V. PLANO DE AÇÃO E QUADRO DE COMPETÊNCIAS

PLANO DE TRABALHO - CUMPRIMENTO DETERMINAÇÕES OFÍCIO CONJUNTO Nº 003/2018 MPE/MPC

PREFEITURA DE MACEIÓ

Nº

AÇÃO

1

Recebimento do Ofício Conjunto nº
003/2018 MPE/MPC

2

Intervenção parcial nos serviços públicos
de transporte público coletivo urbano de
Maceió

DATA DA ATUALIZAÇÃO: 19/10/2018

RESPONSÁVEL

DESCRIÇÃO

PRAZO INÍCIO PRAZO FIM

STATUS

Gabinete do
Prefeito

O Ofício Conjunto nº 003/2018 MPE/MPC recomenda a imediata INTERVENÇÃO do
Município de Maceió sobre o serviço em tela, inserido no objeto dos Contratos de
Concessão nº 741/2015, 742/2015, 743/2015 e 744/2015, para:
i) Retomar o serviço explorado de forma precária por associação de direito privado –
TRANSPAL – em detrimento das concessionárias vencedoras da Concorrência Nacional CELSMG nº 01/2015;
ii) Gerir diretamente o SBE enquanto perdurar a intervenção, através de interventor
designado pelo Chefe do Executivo Municipal;
iii) Fixar prazo para a devida constituição, pelas Concessionárias, do Consórcio Operacional,
sob pena de declaração de caducidade desta parcela dos Contratos de Concessão firmados;
iv) Apurar a validade do contrato vigente para a execução dos serviços de bilhetagem, assim
como o real custo dos serviços atualmente prestados para a o Sistema de Bilhetagem
Eletrônica e a sua adequação aos valores de mercado e o impacto sobre a Concessão,
considerando que esses serviços já deveriam estar sendo executados pelo Consórcio
Operacional, segundo regras dos contratos firmados;
v) Apurar se a remuneração pela prestação dos serviços em tela serve para remunerar,
ainda, outros serviços realizados pela TRANSPAL;
vi) Apurar a correção do rateio de créditos flutuantes aprovada em Assembleia Geral da
TRANSPAL havida em 27.12.2016;
vii) Apurar a inadimplência do pagamento dos valores referentes às outorgas previstas em
Contrato e possível compensação com os valores devidos pela Administração;
viii) Garantir o efetivo funcionamento da CAF – Câmara de Apuração do Desempenho
Operacional e Financeiros dos Contratos, no âmbito da SMTT e do sistema de
acompanhamento e controle

03/07/2018

18/07/2018

Concluído

Gabinete do
Prefeito

Publicação do Decreto nº 8.958 de 10/07/2018, que determina a intervenção parcial nos
serviços públicos de transporte público coletivo urbano de Maceió, concedidos a terceiros
através dos contratos de concessão nº. 0741/2015, 0742/2015, 0743/2015 e 0744/2015,
referentes à execução dos serviços de gestão do sistema de controle e arrecadação de
tarifas no Município de Maceió, inclusive por meio da bilhetagem eletrônica. Nomeia como
interventor Ricardo Ântônio de Barros Wanderley. Prazo da intervenção: 180 dias

11/07/2018

11/07/2018

Concluído

1º Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 13/07/2018, às 11:00 na ARSER, para
as primeiras tratativas acerca da formação do consórcio operacional

13/07/2018

13/07/2018

Concluído

2º Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 17/07/2018, às 11:00 na ARSER

17/07/2018

17/07/2018

Concluído

3º Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 19/07/2018, às 14:30 na ARSER

19/07/2018

19/07/2018

Concluído

4º Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 27/07/2018, às 8:30 na ARSER. A
reunião foi adiada para o dia 01/08/2018, às 8:30 na ARSER

01/08/2018

01/08/2018

Concluído

Reunião com a Diretoria Executiva do SINTURB-MAC no dia 03/07/2018, às 10:00 na ARSER.
A reunião foi adiada para o dia 07/08/2018 às 15:00 na ARSER

07/08/2018

07/08/2018

Concluído

OBSERVAÇÕES

Nesta reunião, ficou determinada a designação de um Procurador do
Município para acompanhar os trabalhos da Intervenção

3

Reunião de trabalho com as
Concessionárias

5º Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 09/08/2018, às 8:30 na ARSER

09/08/2018

09/08/2018

Concluído

6º Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 18/09/2018, às 9:00 na ARSER

18/09/2018

18/09/2018

Concluído

Interventor

7ª Reunião de trabalho com as Concessionárias no dia 27/09/2018, às 9:00 na ARSER

27/09/2018

27/09/2018

Concluído

Ficou registrado em Ata de Reunião que as empresas têm até o dia
20/08/2018 para apresentar a documentação comprobatória de
constituição do Consórcio Operacional. Prazo adiado para o dia
22/08/2018
Esta reunião contou com a presença de representantes do Ministério
Público, Dra. Fernanda Moreira e Dra. Stella Barros. foi verificada a
necessida da Minuta de Constituição do Consórcio Operacional, em
razão do ingresso da concessionária remanescente no Consórcio, em
razão das garantias que lhe foram concedidas na reunião de
18/09/2018
Esta reunião foi conduzida pelo novo Interventor, Dr. Rodrigo Fontan.
O Consórcio reiteirou os pedidos de alteração do Decreto nº
7269/2011 e de suspensão da Portaria de Renovação de Frota nº 152
da SMTT e o Interventor solicitou que fossem protocolados na ARSER
até o dia 28/09/2018, destacando os pontos de alteração de ambos os
atos normativos. Foi informado pelas Concessionárias que o Contrato
de Consórcio Operacional será protocolado até o dia 11/10/2018 na
ARSER. Elas estão elaborando o estudo consolidado de pedido de
reequilíbrio econômico financeiro. O prazo para apresentação do
estudo é dia 22/10/2018
Todas as ações desenvolvidas pela SMTT tratadas no Decreto nº 8.958
de 10/07/2018 deverão ter cópias expedidas para o MPE e MPC, assim
como para o Interventor.

4

Elaboração de Parecer Técnico acerca do
funcionamento do SBE

SMTT

Informar, em Parecer Técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do funcionamento do
Sistema de Acompanhamento e Controle do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE),
relacionando todos os Processos Administrativos correlatos ao objeto da Intervenção em
trâmite no Órgão

12/07/2018

16/07/2018

Concluído

Em 17/07/2018, foi expedido Ofício INTER nº 10/2018 à SMTT
cobrando as medidas previstas no Art. 8 do Decreto nº 8.958 de
10/07/2018.
Em 19/07/2018, a SMTT apresentou as informações no Processo nº
07100.066224/2018, que foi apensado ao Processo da Intervenção nº
00100.060041/2018
Todas as ações desenvolvidas pela SMTT tratadas no Decreto nº 8.958
de 10/07/2018 deverão ter cópias expedidas para o MPE e MPC, assim
como para o Interventor.

5

Instituição da Câmara de Apuração de
Desempenho Operacional e Financeiro –
CAF

SMTT

Instituir, no prazo de 10 (dez) dias, a Câmara de Apuração de Desempenho Operacional e
Financeiro – CAF, na forma dos artigos 57 e seguintes, do Decreto Municipal nº. 7.269/2011

Em 17/07/2018, foi expedido Ofício INTER nº 10/2018 à SMTT
cobrando as medidas previstas no Art. 8 do Decreto nº 8.958 de
10/07/2018.
12/07/2018

23/07/2018

Concluído
Em 27/07/2018, a SMTT informou que a instituição da CAF ocorrerá até
o dia 31/07/2018 no Processo nº 0700.065999/2018, que foi apensado
ao Processo da Intervenção nº 00100.060041/2018.
Em 09/08/2018, foi publicado no DOM a Portaria 151, de 08/08/2018,
em que a SMTT institui a Câmara de Apuração de Desempenho
Operacional e Financeiro - CAF

Todas as ações desenvolvidas pela SMTT tratadas no Decreto nº 8.958
de 10/07/2018 deverão ter cópias expedidas para o MPE e MPC, assim
como para o Interventor.

6

Levantamento atualizado de pendências
financeiras das Concessionárias

SMTT

Realizar o levantamento atualizado, no prazo de 10 (dez) dias, das pendências financeiras
das Concessionárias, relativas às obrigações expressas nos Contratos de Concessão
firmados, em especial no tocante ao pagamento das outorgas e recolhimento de tributos
inerentes à prestação dos serviços

12/07/2018

23/07/2018

Concluído

Em 17/07/2018, foi expedido Ofício INTER nº 10/2018 à SMTT
cobrando as medidas previstas no Art. 8 do Decreto nº 8.958 de
10/07/2018.
Em 27/07/2018, a SMTT apresentou as informações no Processo nº
0700.065999/2018, que foi apensado ao Processo da Intervenção nº
00100.060041/2018. Ficou faltando as informações sobre débitos no
recolhimento de tributos. Em 30/07/2018, o Interventor expediu
despacho para SEMEC solicitando o recebimento destas. Em
06/09/2018, a SEMEC prestou as informações faltantes
Todas as ações desenvolvidas pela SMTT tratadas no Decreto nº 8.958
de 10/07/2018 deverão ter cópias expedidas para o MPE e MPC, assim
como para o Interventor.

7

Levantamento atualizado de pendências
financeiras do Poder Concedente

SMTT

Realizar o levantamento atualizado, no prazo de 10 (dez) dias, das pendências financeiras
do Poder Concedente, relativas às obrigações decorrentes de benefícios conferidos pela
legislação, em especial no que se refere os concedidos pela Lei Municipal nº. 4.635/1997,
posteriormente alterada pela Lei Municipal nº. 6.384/2015 e Lei Municipal nº. 6.663/2017

12/07/2018

23/07/2018

Concluído

Em 17/07/2018, foi expedido Ofício INTER nº 10/2018 à SMTT
cobrando as medidas previstas no Art. 8 do Decreto nº 8.958 de
10/07/2018.
Em 27/07/2018, a SMTT apresentou as informações no Processo nº
0700.065999/2018, que foi apensado ao Processo da Intervenção nº
00100.060041/2018
Todas as ações desenvolvidas pela SMTT tratadas no Decreto nº 8.958
de 10/07/2018 deverão ter cópias expedidas para o MPE e MPC, assim
como para o Interventor.
Em 17/07/2018, foi expedido Ofício INTER nº 10/2018 à SMTT
cobrando as medidas previstas no Art. 8 do Decreto nº 8.958 de
10/07/2018.

8

Apuração de desatendimentos
contratuais praticados pelas
Concessionárias

SMTT

Instaurar, caso ainda não o tenha feito, no prazo de 10 (dez) dias, Processo Administrativo
para apurar os desatendimentos praticados pelas Concessionárias, referentes à constituição
do Consórcio Operacional, implantação e gestão do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE)
e execução demais atividades a este correlatas, previstas nos Contratos de Concessão e
Projeto Básico, conferindo às Concessionárias o direito ao exercício da sua ampla defesa

12/07/2018

23/07/2018

Concluído

Em 30/07/2018, a SMTT apresentou as informações no Processo nº
07100.065999/2018, no qual esclarece que a Diretoria de Sistema
Integrado de Mobilidade de Maceió abriu o Processo nº
07100.044284/2018 para a aplicação de penalidades às
Concessionárias para os desatendimentos contratuais. Entretanto, não
foi informado o andamento deste processo e nem foi apresentada uma
cópia do mesmo.
Em 10/08/2018, a SMTT encaminhou cópia dos Processos nº
07100.044284/2018 (Aplicação de cláusulas contratuais sobre
renovação de frotas) e 07100.067224/2018 (Apuração de
desatendimentos contratuais das Concessionárias do transporte
público) para serem apensados ao ao Processo da Intervenção nº
00100.060041/2018

9

Elaboração de Relatório Técnico
fundamentado, acerca da adequação
técnica e econômica dos ajustes ao que
atualmente é realizado no mercado

SMTT

Requisitar todas as informações referentes aos contratos para fornecimento/manutenção
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) atualmente em operação no município, expondo,
em Relatório Técnico fundamentado, acerca da adequação técnica e econômica dos ajustes
ao que atualmente é realizado no mercado, assim como às disposições do Edital da
Concorrência NPE-SMG nº. 01/2015, Projeto Básico e Contratos de Concessão. O Relatório
Técnico deverá ser concluído no prazo de 60 (sessenta) dias

12/07/2018

12/09/2018

Atrasado

10

Encaminhamento de ofícios para as
partes envolvidas para prestar
informações necessárias

Interventor
Ricardo
Wanderley

*Para as Concessionárias, solicitando a seguinte documentação: cópia dos contratos
firmados com a(s) empresa(s) que fornece(m) e gerencia(m) o Sistema de Bilhetagem
Eletrônica (SBE); dados do sistema operacional do SBE desde dezembro/2015; cópia da ata
que registrou a divisão dos créditos flutuantes dos concessionários em dezembro/2016;
Prazo de resposta: 10 (dez) dias

11

Apresentação de Plano de Ação da
Intervenção ao Chefe do Executivo e
órgão de Controle Externo

Interventor
Ricardo
Wanderley

O Interventor deverá apresentar, no prazo de até 15 (quinze) dias, apresentar ao
Chefe do Executivo e órgão de Controle Externo, Plano de Ação da Intervenção, com base
nas informações técnico-operacionais apresentadas pela SMTT e pelas Concessionárias

12

Elaboração de relatórios mensais acerca
do desenvolvimento das atividades
referentes ao Sistema de Bilhetagem
Eletrônica (SBE)

Interventor
Ricardo
Wanderley

Elaborar relatórios mensais acerca do desenvolvimento das atividades referentes ao
Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), inclusive com informações financeiras acerca do
Sistema, enquanto perdurar a Intervenção

Acrescentar uma "cadeira" para Prefeitura dentro do consórcio para que ela possa assumir a
função de mediadora nas tomadas de decisão durante o prazo da intervenção

Suspenso enquanto durarem as tratativas

12/07/2018

26/07/2018

Concluído

Em 20/07/2018, foram enviadas para o MPE e MPC cópias das atas das
reuniões de trabalho realizadas até o momento junto às
Concessionárias, bem como o Plano de Ação da Intervenção atualizado.
Em 30/07/2018, foi enviada para o Chefe do Poder Executivo cópia do
Plano de Ação da Intervenção atualizado

12/07/2018

13/08/2018

Concluído

13/08/2018
13/09/2018
13/10/2018
13/11/2018
13/12/2018

13/09/2018
13/10/2018
13/11/2018
13/12/2018
14/01/2019

Concluído
Concluído
Não iniciado
Não iniciado
Não iniciado

12/07/2018

11/01/2019

Em andamento

Publicado em: http://www.maceio.al.gov.br/arser/intervencao-transportepublico-coletivo-urbano/. Publicado no DOM do dia 17/08/2018

Publicado no DOM do dia 25/09/2018

Consta na proposta da Minuta de Constitução do Consórcio
Operacional
Ficou registrado em Ata de Reunião do dia 09/08/2018 que as
empresas têm até o dia 20/08/2018 para apresentar a documentação
comprobatória de constituição do Consórcio Operacional. Prazo adiado
para o dia 22/08/2018

13

Ordenação do Consórcio Operacional

Interventor
Constitução do Consórcio Operacional

12/07/2018

11/10/2018

Atrasado

Em 22/08/2018, foi apresentado pelas 3 das 4 empresas consorciadas
cópia do Contrato de constituição do Consórcio Operacional para
análise do Interventor. Em reunião de 18/09/2018, foi verificada a
necessida da Minuta de Constituição do Consórcio Operacional, em
razão do ingresso da concessionária remanescente no Consórcio, em
razão das garantias que lhe foram concedidas na reunião de
18/09/2018. Em reunião do dia 27/09/2018, foi informado pelas
Concessionárias que o Contrato de Consórcio Operacional será
protocolado até o dia 11/10/2018 na ARSER.
Em 15/10/2018, o Interventor expediu ofício informando ao Consórcio
Operacional SIMM o não cumprimento do prazo fixado em Ata de
Reunião do dia 27 de setembro de 2018, junto às Concessionárias na
sede da ARSER, para protocolo do Contrato de Consórcio Operacional
na ARSER até o dia 11 de outubro de 2018.
Em 17/10/2018, foi protocolado na ARSER a cópia do Contrato
Operacional do Consórcio SIMM, mas sem a alteração contratual que
indica a adesão da empresa Auto Viação Veleiro

14

Contratação de consultoria

SMTT

Contratação de Consultoria para análise econômico-financeira dos dados que serão
apresentados pela SMTT e pelas Concessionárias

12/07/2018

22/10/2018

Em andamento

Processo nº 07100.005883/2018 em 19/01/2018 pela SMTT para
contratação de consultoria. Em reunião do dia 01/10/2018, junto à
SMTT, foi informado que esta iria contratar a Consultoria até o dia
22/10/2018

15

Designação de Procurador do Município
para acompanhar os trabalhos da
Intervenção

16

Pedidos de alteração do Decreto nº
7269/2011

PGM

Na 4ª Reunião de trabalho com as Concessionárias, ficou determinada a designação de um
Procurador do Município para acompanhar os trabalhos da Intervenção

01/08/2018

x

Concluído

Consórcio

Em reunião do dia 27/09/2018, o Consórcio reiterou os pedidos de alteração do Decreto nº
7269/2011 e de suspensão da Portaria de Renovação de Frota nº 152 da SMTT e o
Interventor solicitou que fossem protocolados na ARSER até o dia 28/09/2018, destacando
os pontos de alteração de ambos os atos normativos

27/09/2018

28/09/2018

Atrasado

Em 24/09/2019, a PGM indicou por meio do Processo Administrativo
nº 1100.071862/2018 o Procurador-Geral Adjunto, Dr. Rodrigo
Albuquerque de Victor para acompanhar todos os atos do Decreto nº
8.598 de 10 de julho de 2018, para ser apensado ao ao Processo da
Intervenção nº 00100.060041/2018

A SMTT e o Consórcio realizaram reunião de trabalho no dia
05/10/2018 para discutir a Portaria de Renovação de Frota.
Em 09/10/2018, a SMTT publicou no DOM a Portaria nº 0203 de
08/10/2018, que resolve suspender os efeitos da Portaria SMTT nº
0152/2018, que estipula o cronograma de renovação da frota dos
veículos que compõem o Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió
(SIMM), até a cessação da intervenção dos contratos de prestação do
Serviço Público de Transporte Coletivo Urbano de Maceió pelo Poder
Público, bem como até a conclusão do relatório do atual cenário
econômico do SIMM

17

Pedidos de suspensão da Portaria de
Renovação de Frota nº 152 da SMTT

Consórcio

Em reunião do dia 27/09/2018, o Consórcio reiterou os pedidos de alteração do Decreto nº
7269/2011 e de suspensão da Portaria de Renovação de Frota nº 152 da SMTT e o
Interventor solicitou que fossem protocolados na ARSER até o dia 28/09/2018, destacando
os pontos de alteração de ambos os atos normativos

18

Apresentação de estudo consolidado de
pedido de reequilíbrio econômico
financeiro

Consórcio

Em reunião do dia 27/09/2018, foi informado que as Concessionárias estavam elaborando o
estudo consolidado de pedido de reequilíbrio econômico financeiro. O prazo para
apresentação do estudo é dia 22/10/2018

19

Execução da bilhetagem por parte do
Consórcio

Consórcio

20

Implementação da integração

Consórcio

21

Reequilíbrio econômico-financeiro dos
Contratos de Concessão

Consórcio

22

Elaboração de Relatório Técnico,
indicando o modelo de gestão que deverá
ser adotado pela Administração ao final
da intervenção

Interventor

Nos 30 (trinta) dias que antecederam o prazo final da Intervenção, elaborar relatório
técnico indicando o modelo de gestão que deverá ser adotado pela Administração ao final
da intervenção

12/07/2018

11/12/2018

Não iniciado

Aguardando as tratativas

23

Prestação de contas

Interventor

Prestação de contas, na forma do art. 34 da Lei Federal nº 8.987/1995, respondendo civil,
administrativa e criminalmente por seus atos

14/01/2019

14/01/2019

Não iniciado

Aguardando as tratativas

Operacionalização dos serviços de bilhetagem e da gestão do Sistema de Bilhetagem
Eletrônica (SBE) por parte do Consórcio
Implementação da integração temporal conforme está descrito nos Contratos de Concessão
nº 741/2015, 742/2015, 743/2015 e 744/2015
Reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos de Concessão nº 741/2015, 742/2015,
743/2015 e 744/2015, em razão dos eventuais prejuízos verificados pela execução de
serviços de bilhetagem por parte da TRANSPAL

27/09/2018

28/09/2018

Concluído

27/09/2018

22/10/2018

Em andamento

12/07/2018

11/01/2019

Concluído

Operacionalização iniciada em 18/09/2018

12/07/2018

11/01/2019

Não iniciado

Aguardando as tratativas

12/07/2018

11/01/2019

Não iniciado

Aguardando as tratativas

