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Processo TCE/MA nº 3981/2018
Natureza: Prestação de contas anual de governo
Exercício financeiro: 2017
Ente: Município de Centro do Guilherme / MA
Responsável: JOSE SOARES DE LIMA
Ministério Público de Contas: -
Relator: Antonio Blecaute Costa Barbosa

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO Nº 780/2020

Exmo. Sr. Relator,

Nos termos do Capítulo III do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA), aprovado pela Resolução TCE/MA nº 001,
de 21 de janeiro de 2000, apresentamos RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO CONCLUSIVO do processo em epígrafe, que trata da prestação de contas
anual de governo do(a) Exmo(a). Sr(a). JOSE SOARES DE LIMA, Prefeito(a) Municipal de Centro do Guilherme / MA no exercício financeiro de
2017.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS / ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE

1.1. Exame realizado de acordo com as diretrizes institucionais estabelecidas pelo Tribunal e operacionalizadas por ordem de serviço da Secretaria de
Controle Externo.

QUADRO 1: VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA

DATA DE RECEBIMENTO DA CITAÇÃOPRORROGAÇÃO DE PRAZOPRAZO FINALDATA DE APRESENTAÇÃO DA DEFESA
11/12/2018 - 28/01/2019 28/01/2019

1.2. Conforme acima demonstrado, o(a) Exmo(a). Sr(a). JOSE SOARES DE LIMA, encaminhou defesa dentro do prazo legal.

2. DA ANÁLISE DA DEFESA

Esta seção encontra-se estruturada de acordo com o item ‘3.1. Síntese das ocorrências’ que consta na conclusão do Relatório de Instrução nº
19822/2018.

Item: 2.3.4.2
Critério:  Apresentar, tempestiva e integralmente, informações relativas ao planejamento governamental do município
Condição encontrada:  Encaminhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para a Câmara Municipal, após o prazo estabelecido no art.
35, § 2º, II do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor alega que o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2018 foi enviado para Câmara Municipal de Centro do Guilherme dentro do prazo estabelecido no II, § 2º, do art. 35, das
Disposições Transitórios. Logo, tempestivo o envio, pois se deu na data de 15/04/2017, data limite para o envio, ou seja, oito meses e meio antes
do encerramento do exercício financeiro, como bem atestado pelo TCE.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise da defesa e revendo o Relatório inicial, verifica-se que de fato foi
informado o encaminhamento do Projeto da LDO a Câmara em 15/04/2017, ou seja, dentro do prazo legal, tratando-se nesse caso de equívoco. Por
isso, Desconsidera-se o item do rol de ocorrência.
Recomendação:  N/A
Item: 2.3.6
Critério:  Assegurar a transparência da gestão fiscal, mediante a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo
real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, em meios de acesso público
Condição encontrada:  Impropriedades na manutenção do Portal da Transparência.
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor alega que a presente ocorrência não têm o condão de comprometer a
totalidade das contas, podendo ser aplicado as disposições do art. 21, da LOTCE/MA, em que pese sua importância não é motivo justificador para
o julgamento irregular do presente processo, pois não ocasiona prejuízos materiais, haja vista ser um mero erro formal. Dessa forma o atraso
apurado no encaminhamento dos citados instrumentos legais denota ocorrência de caráter formal não podendo prejudicar o julgamento das contas
do gestor que sempre prezou pela boa administração.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise das alegações de defesa, verifica-se que as justificativas apresentadas
não atenuam a ocorrência em si e que o Gestor apenas se pautou em pedir uma graduação da ocorrência dentro de parâmetros de razoabilidade; em
suma, tem-se a pontuar que esse item está enquadrado como uma exigência importantíssima e facilitadora do acompanhamento mais efetivo dos
gastos públicos. Logo, o Gestor deve buscar sim demonstrar, cada vez mais, os avanços conseguidos nos aspectos das mudanças e melhorias
visando cumprir as exigências e efetuar uma gestão responsável, transparente e de encontro com os anseios da sua municipalidade. Por tudo isso, o
item ainda apresenta ocorrência.
Recomendação:  Assegurar a transparência da gestão fiscal, mediante a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em
tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, em meios de acesso público.
Item: 2.4.6
Critério:  Enviar ao TCE/MA, no prazo regulamentar, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal
Condição encontrada:  Atraso no envio ao TCE/MA de um ou mais demonstrativos fiscais (RREO e/ou RGF)
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor alega que a presente ocorrência é de cunho meramente formal, de forma
que não enseja julgamento irregular das contas. Nessa perspectiva, trazem-se à baila vários julgamentos do TCE/MA em que, apesar de restarem
tais ocorrências, tal fato não foi suficiente para desaprovar as contas. No máximo, houve a recomendação de que o Prefeito, ou quem o substituísse
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observasse os procedimentos legais, orçamentários e contábeis, bem como normas de controle interno, nos próximos exercícios financeiros. Sendo
assim, requer que seja relevada esta falha, considerando que a mesma não causou nenhum prejuízo ao erário nem impediu a apreciação do mérito
das contas ora sob Análise.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise da defesa, verifica-se que o Gestor apenas buscou minimizar a
graduação da ocorrência pontuando que se trata apenas de cunho formal; contudo, pontua-se que além do caráter pedagógico e para a devida
atenção por parte do Responsável a fim de que não venha a repeti-la, esta ocorrência é relevante e visa enfatizar a importância do planejamento
municipal, especialmente quanto a execução do que foi planejado e o acompanhamento da Gestão Fiscal; sendo assim, somente o encaminhamento
ao TCE/MA em tempo hábil e regular permitirá a efetividade nos alertas e a possibilidade da devida correção em tempo e dentro da vigência do
exercício, sem maiores prejuízos a execução e cumprimento dos índices constitucionais, buscando assim, corrigir distorções e visando uma gestão
fiscal responsável conforme preceitua a LRF. Por tudo isso, o item ainda apresenta ocorrência e frisa-se ainda a data da publicação que deve
também ser obedecida sempre e informada adequadamente.
Recomendação:  Providenciar, tempestiva e integralmente, o envio dos demonstrativos fiscais (RREO e/ou RGF) ao TCE/MA
Item: 2.5.2
Critério:  Apresentar ao TCE/MA as informações contábeis relativas às transferências de duodécimos para a Câmara Municipal
Condição encontrada:  Não observância da Tabela 23 da Portaria TCE/MA 1.296/2017, mediante a não utilização do Código 8 - referente à
identificação das transferências financeiras de duodécimos para o legislativo municipal
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor alega que, no que tange à presente ocorrência estão encaminhando a
relação dos repasses feitos para Câmara que demonstram o repasse regular dos recursos e dentro do limite estabelecido pela Constituição Federal e
pela Leis Orçamentárias. Diante disso, requer seja desconsiderada a presente ocorrência.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Esta ocorrência não versa sobre o envio ou não do duodécimo para Câmara; trata
esse item especificamente da não utilização do Código 8, relativo a Tabela 23 da Portaria TCE/MA 1.296/2017. A ausência dessa informação
comprometeu o acompanhamento de parâmetros importantes e tal erro de importação deveria ter sido corrigido ao longo do próprio exercício de
2017, já que essa informação deveria ser apresentada mensalmente ou ter sido relatado alguma falha no sistema de envio de tais dados, levando a
não importação e/ou verificação adequada das informações do exercício pelos meios estabelecido pelo TCE; por tudo isso, além do efeito
pedagógico visando evitar novos apontamentos nesse sentido, o item ainda apresenta ocorrência. A título de informação quanto ao duodécimo
repassado, verificou-se pelos comprovantes encaminhados o cumprimento legal das parcelas, mês a mês, e dentro do limite e prazo legal
estabelecido à exceção do repasse mês de janeiro encaminhado ao legislativo municipal em 25/01/17, totalizando ao final o montante de R$
487.873,08 (conforme demonstrado na própria defesa);
Recomendação:  Providenciar, de forma regular, tempestiva e integral, a prestação das informações ao TCE/MA relativas à execução
orçamentária, extraorçamentária e financeira dos atos e fatos contábeis e administrativos da Prefeitura Municipal
Item: 2.6.1
Critério:  Verificar a compatibilidade dos demonstrativos fiscais em relação às informações contábeis apresentadas ao TCE/MA
Condição encontrada:  Distorção relevante (variação maior do que 10%) entre as informações apresentadas no Anexo 1 do Relatório de Gestão
Fiscal e o levantamento realizado pelos sistemas de tecnologia da informação do TCE/MA para reprocessamento e recálculo de índices
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor não apresentou alegações de defesa e/ou razões de justificativa para este
item no RI
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Diante do exposto e não apresentação de alegações de defesa de item que no
relatório inicial se apresenta com distorções entre os dados apresentados no RGF e no Sistema de Auditoria Eletrônica - SAE , o item ainda
apresenta ocorrência. Por oportuno, mesmo com distorções relevantes, os dados apresentados até então (RGF e E-PCA) ao TCE apontam para
obediência ao limite legal (54%), mas não exime de apresentar dados consistentes e que garantam certo nível de confiabilidade aos resultados, pois
distorções elevadas põe em dúvida a credibilidade e a conformidade do que foi informado.
Recomendação:  Compatibilizar as informações apresentadas nos demonstrativos fiscais às informações prestadas ao órgão de controle externo,
ambas elaboradas com suporte nos registros contábeis
Item: 2.7.1
Critério:  Verificar a compatibilidade dos demonstrativos fiscais em relação às informações contábeis apresentadas ao TCE/MA
Condição encontrada:  Distorção relevante (variação maior do que 10%) entre as informações apresentadas no Anexo 12 do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária e o levantamento realizado pelos sistemas de tecnologia da informação do TCE/MA para reprocessamento e recálculo
de índices
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor não apresentou alegações de defesa e/ou razões de justificativa para este
item no RI
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Diante do exposto e não apresentação de alegações de defesa de item que no
relatório inicial se apresenta com significativas distorções entre os dados apresentados no Anexo 12 do RREO e no Sistema de Auditoria
Eletrônica - SAE, o item ainda apresenta ocorrência. Por oportuno, cabe pontuar que mesmo com distorções relevantes, os dados apresentados até
então apontam para obediência ao mínimo legal de aplicação (15%) em Ações e Serviços Públicos de Saúde; contudo, não exime o Gestor do
preenchimento adequado de todas as informações solicitadas pelo TCE e amparadas em normativos legais desta Corte de Contas, apresentando
dados consistentes e que garantam certo nível de confiabilidade e conformidade aos resultados.
Recomendação:  Compatibilizar as informações apresentadas nos demonstrativos fiscais às informações prestadas ao órgão de controle externo,
ambas elaboradas com suporte nos registros contábeis
Item: 2.8.1
Critério:  Verificar a compatibilidade dos demonstrativos fiscais em relação às informações contábeis apresentadas ao TCE/MA
Condição encontrada:  Distorção relevante (variação maior do que 10%) entre as informações apresentadas no Anexo 8 do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária e o levantamento realizado pelos sistemas de tecnologia da informação do TCE/MA para reprocessamento e recálculo
de índices
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor não apresentou alegações de defesa e/ou razões de justificativa para este
item no RI
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise dos argumentos apresentados na defesa, verifica-se que esses não
servem para justificar o apontado até aqui. Ressalta-se que esta ocorrência NÃO versa sobre a aplicação da Receita de Impostos e Transferências
na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino pura e simplesmente, já que nesse aspecto os dados apresentados até aqui apontam para o
cumprimento acima do mínimo legal estabelecido (25%). Esse item versa sobre a distorção relevante (variação maior do que 10%) entre as
informações apresentadas no Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e o levantamento realizado pelos sistemas de
tecnologia da informação do TCE/MA. Por tudo isso e visando o caráter do cumprimento da obrigação de alimentar as informações em todos os
sistemas que visem o acompanhamento da gestão fiscal e execução orçamentária com a verificação da aplicação efetiva dos recursos públicos, em
cada exercício financeiro e buscando garantir um grau de confiabilidade e segurança nas informações prestadas, já que não se justifica variações de
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tal natureza quando se faz referência a um mesmo período de apuração em que já deveria ter havido a devida verificação de consistência pelo
próprio controle interno municipal e conciliando os dados em todas as fontes oficiais de informações encaminhadas ao TCE/MA, em especial nos
referentes ao último período do ano já encerrado, favorecendo uma gestão fiscal mais responsável e sem maiores distorções entre os dados
apresentados a essa Corte de Contas no processo de Prestação de Contas. Por tudo isso, o item ainda apresenta ocorrência.
Recomendação:  Compatibilizar as informações apresentadas nos demonstrativos fiscais às informações prestadas ao órgão de controle externo,
ambas elaboradas com suporte nos registros contábeis
Item: 2.9.1
Critério:  Verificar a compatibilidade dos demonstrativos fiscais em relação às informações contábeis apresentadas ao TCE/MA
Condição encontrada:  Distorção relevante (variação maior do que 10%) entre as informações apresentadas no Anexo 8 do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária e o levantamento realizado pelos sistemas de tecnologia da informação do TCE/MA para reprocessamento e recálculo
de índices
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor alega que foi aplicado tanto o limite mínimo do FUNDEB 60%
(remuneração com profissionais do magistério) como ficou dentro do limite máximo do FUNDEB 40% (outras despesas com educação). Assim,
cumprido os limites estabelecidos pela Constituição e lei de responsabilidade fiscal aplicadas ao setor público. Outrossim, não cabe ao gestor se
responsabilizar ou ser responsabilizado por falha ou não receptividade das informações enviadas por meio do Sistema Auditoria Externa do TCE,
haja vista que enviou todas as informações no formatado estabelecido pelo órgão, mas que por motivos alheios aos jurisdicionados não consegue
realizar a leitura de todos os dados enviados.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise dos argumentos apresentados na defesa, verifica-se que esses não
servem para justificar o apontado até aqui. Ressalta-se que esta ocorrência NÃO versa sobre a aplicação da Receita de Impostos e Transferências
no FUNDEB (60%) pura e simplesmente, já que nesse aspecto os dados apresentados até então apontam para o cumprimento acima do mínimo
legal estabelecido para Remuneração dos Profissionais do Magistério e por conseguinte a obediência ao limite máximo de gastos nos 40%; Esse
item versa sobre a distorção relevante entre as informações apresentadas no Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO -
42,50%) e o levantamento realizado pelos sistemas de tecnologia da informação do TCE/MA (SAE - 9,50%) no que tange aos dados referentes a
obediência ao limite de aplicação dos 40% em outras despesas da educação, excetuando remuneração do magistério. Por tudo isso e visando o
caráter do cumprimento da obrigação de alimentar adequadamente as informações em todos os sistemas que visem o acompanhamento da gestão
fiscal e execução orçamentária com a verificação da aplicação efetiva dos recursos públicos, em cada exercício financeiro e buscando garantir um
grau de confiabilidade e segurança nas informações prestadas, favorecendo uma gestão fiscal mais responsável e sem distorções relevantes entre os
dados apresentados a essa Corte de Contas em todos os meios eletrônicos de verificação, acompanhamento e no próprio processo de Prestação de
Contas, o item ainda apresenta ocorrência.
Recomendação:  Compatibilizar as informações apresentadas nos demonstrativos fiscais às informações prestadas ao órgão de controle externo,
ambas elaboradas com suporte nos registros contábeis
Item: 2.10.1
Critério:  Verificar se as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP) representam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro
Condição encontrada:  Testes de consistência de informação de relatório financeiro aferiram não conformidade (variação maior do que 10% em
alguns dos itens verificados) das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP) elaboradas pela parte responsável
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor alega que, se analisar detalhadamente o Anexo B verifica-se que foram
seguidas todas as regras ali estabelecidas, conforme cópia em anexo. Não há divergências entre os demonstrativos trazidos na IPC 07 e o
demonstrativo do Balanço apresentado pelo ente. Logo, não houve a infração aos normativos insculpidos pelo TCE no RIT em Análise. Ressalta
ainda que a ocorrência pode ter sido causada pela não receptividade das informações enviadas pelo sistema do TCE conhecido como SAE,
conforme se depreende do explicação da ocorrência acima.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise dos argumentos apresentados na defesa, ressalta-se que esta
ocorrência NÃO versa, pura e simplesmente, sobre o envio de Balanços e/ou Anexos Contábeis e seu preenchimento, pois quanto a esse aspecto
foram encaminhados quando da Prestação de Contas Anual de Governo do citado exercício (E-PCA TCE) - MAS SIM, VERSA DE NÃO
CONFORMIDADE ou DISTORÇÕES relevantes ao se efetuar o cruzamento e comparativo das informações apresentadas no BO (Balanço
Orçamentário) e o SAE (Sistema de Auditoria Eletrônica), reforçando a necessidade de um controle municipal mais efetivo para também verificar
a consistência, integridade e conciliação entre os dados apresentados ao TCE/MA pelo Gestor Público e atentando até para eficiência do próprio
extrator de dados utilizado pelo município para alimentar o SAE Importação usado em 2017, a fim de assegurar certo grau de confiabilidade aos
resultados apresentados, sem MAIORES DISTORÇÕES. Frisa-se ainda que tais diferenças, algumas mais significativas e outras menos, persistem
e estão evidenciadas nos quadros do Anexo B do RI nº 19822/2018 por não ter havido uma conciliação adequada dos dados entre si, já que se
referiam ao encerramento da execução orçamentária e por isso mesmo, não havendo motivo para não serem coincidentes ou bem próximas entre si,
evitando assim, variações superiores à 10% entre os resultados apresentados ou até apontando para não conformidade com a fixação da despesa e
sua execução no exercício financeiro, como ocorreu nos dados apresentados via SAE; Por tudo isso e visando o caráter do cumprimento da
obrigação, pelo Jurisdicionado, em alimentar as informações em todos os sistemas que visem o acompanhamento da gestão fiscal e execução
orçamentária com a verificação da aplicação efetiva dos recursos públicos, em cada exercício financeiro, além de favorecer uma gestão fiscal mais
responsável e sem distorções relevantes entre os dados apresentados a essa Corte de Contas, o item ainda apresenta ocorrência.
Recomendação:  N/A
Item: 2.11.1.2
Critério:  Verificar efetividade na arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do Município, instituídos e previstos na lei
orçamentária anual atualizada
Condição encontrada:  Baixa efetividade na arrecadação de tributos previstos na lei orçamentária anual atualizada
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor alega que embora tenha o TCE apurado a suposta insuficiência de
arrecadação, cumpre esclarecer que não houve, pois se verifica dos demonstrativos que os serviços foram prestados e não houve prejuízo para o
desenvolvimento das ações do Município. Quanto à presente ocorrência, fora juntado a esta defesa o anexo contendo a efetiva arrecadação de todos
os tributos, conforme documentação em apenso. Argumenta ainda que pode ter havido no máximo um erro quanto à elaboração orçamentária.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise das alegações da defesa e verificação nos Balanços encaminhados ao
TCE no E-PCA (Sistema de Prestação de Contas Anual Eletrônico), verifica-se que os argumentos são procedentes, em sua grande maioria, haja
vista que a arrecadação de receitas superou e/ou se igualou a previsão inicial e, no geral, os tributos de sua competência foram instituídos e
previstos na LOA e foram de fato cobrados e arrecadados ao longo do exercício financeiro encerrado; contudo, apenas a título de alerta e com
intuito de tornar mais eficiente e eficaz o planejamento tributário municipal, orienta-se sempre que as previsões sejam cada vez mais realistas,ou
seja, baseadas no próprio histórico de arrecadação do Município, evitando superestimação ou casos de subestimação excessiva de receitas e
visando um equilíbrio harmonioso do seu orçamento em relação a efetividade da receita tributária. Diante do exposto e considerando a boa fé do
Gestor público, relevando-se pequeno lapso no preenchimento completo de todos os tributos em ambos os meios solicitados (RREO e SAE), o
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item não apresenta mais ocorrência, por ter sido devidamente esclarecido.
Recomendação:  N/A

3. RESUMO DO RELATÓRIO

3.1. Este Relatório de Instrução é complementar ao Relatório de Instrução nº 19822/2018.

3.2. Examinamos a Prestação de Contas Anual de Governo do(a) Prefeito(a) Municipal de Centro do Guilherme/MA referente ao exercício financeiro de
2017, de responsabilidade do(a) Exmo(a). Sr(a). JOSE SOARES DE LIMA, que compreende, dentre outros documentos, as Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público (DCASP) - Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais,
Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas -, em atendimento ao disposto no art. 153 do
Regimento Interno do TCE/MA.

3.3. Nossos trabalhos foram conduzidos de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBASP), que estão baseadas
nas Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs, por sua sigla em inglês), desenvolvidas pela Organização Internacional das
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que são convergentes – com as adequações de concordância – com as Normas Internacionais de
Auditoria (ISA, por sua sigla em inglês), emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), parcialmente derrogadas pelo dever funcional de
observância das normas legais e regulamentares aplicáveis aos servidores do TCE/MA. Somos independentes em relação ao Município, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética do TCE/MA e da INTOSAI, e cumprimos com as demais responsabilidades de acordo com
essas normas.

3.4. O Município de Centro do Guilherme/MA é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DCASP de acordo com o critério contábil do
regime de competência, o qual inclui determinar que o regime de competência constitui base contábil aceitável para a preparação das demonstrações
financeiras nas circunstâncias e pelos controles internos que ele determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. O regime contábil de competência reconhece as transações e outros
eventos quando ocorrem, e não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos. Portanto, as transações e os eventos são
registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o
regime de competência são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

3.5. Os responsáveis pela governança são todos aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras
do Município de Centro do Guilherme/MA, notadamente o(a) Prefeito(a) Municipal, Exmo(a). Sr(a). JOSE SOARES DE LIMA.

3.6. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que: os documentos e as informações apresentados pelo responsável atendem aos requisitos legais;
as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e; emitir Relatório de Instrução, consoante diretrizes institucionais e normas internas editadas pela Secretaria de Controle Externo para o
exercício de 2017. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que os trabalhos realizados de acordo com as normas
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, podem influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações.

3.7. Por fim, em cumprimento à parte final do inciso V do art. 153 do Regimento Interno do TCE/MA, sugerimos a emissão de parecer prévio
considerando as seguintes ressalvas e recomendações:

3.7.1 Ressalva: N/A

3.7.2 Ressalva: Percentual de aplicação mínima da receita de impostos e de transferências em ações e serviços públicos de saúde não foi possível ser
confirmado pela aplicação de testes de consistência de dados primários e analíticos realizados pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA

3.7.3 Ressalva: Limitação no escopo de auditoria - exame da regularidade das transferências financeiras de duodécimos para a Câmara Municipal - em
razão da apresentação ao TCE/MA de informações incompletas

3.7.4 Ressalva: Limitação no escopo de auditoria - exame da adequada representação da posição financeira, orçamentária e/ou patrimonial do Município
em 31 de dezembro - em razão da apresentação ao TCE/MA (SAE) de dados primários inconsistentes e/ou não íntegros

3.7.5 Ressalva: Percentual de destinação dos recursos anuais totais dos Fundeb no pagamento de outras despesas da educação básica não foi confirmado
pela aplicação de testes de consistência de dados primários (SAE) e analíticos (Finger) realizados pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA

3.7.6 Ressalva: Percentual de aplicação mínima da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino (MDE) não puderam ser confirmados pela aplicação de testes de consistência de dados primários (SAE) e analíticos (Finger)
realizados pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA.

3.7.7 Ressalva: Percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com despesa com pessoal não pode ser confirmado pela aplicação
de testes de consistência de dados primários e analíticos realizados pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA

3.7.8 Recomendação: N/A

3.7.9 Recomendação: Providenciar, de forma regular, tempestiva e integral, a prestação das informações ao TCE/MA relativas à execução orçamentária,
extraorçamentária e financeira dos atos e fatos contábeis e administrativos da Prefeitura Municipal

3.7.10 Recomendação: Compatibilizar as informações apresentadas nos demonstrativos fiscais às informações prestadas ao órgão de controle externo,
ambas elaboradas com suporte nos registros contábeis

3.7.11 Recomendação: Providenciar, tempestiva e integralmente, o envio dos demonstrativos fiscais (RREO e/ou RGF) ao TCE/MA
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3.7.12 Recomendação: Assegurar a transparência da gestão fiscal, mediante a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em
tempo real, de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, em meios de acesso público.

Assinado Eletronicamente Por:
Argemira Reis Bastos Silva - 8037 Em 05/03/2020
Auditor de Controle Externo
5737034557EF5B8C02C0E46513B98F901404131583366400

Visto Supervisor - Assinado Eletronicamente Por:
Jorge Luis Fernandes Campos - 7732 Em 05/03/2020
Supervisor de Controle Externo
4734BA6F3DE83D861C3176A6273CAC6D1404131587600000

Visto Gestor - Assinado Eletronicamente Por:
Márcio Rocha Gomes - 8904 Em 05/03/2020
Gestor da Unidade Técnica de Controle Externo
5737034557EF5B8C02C0E46513B98F901404131587600000
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