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Processo nº 6435/2009–TCE

Natureza: Prestação de contas anual do prefeito

Exercício financeiro: 2008 

Entidade: Município de São João do Paraíso

Responsável: José Aldo Ribeiro Souza, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, CPF nº 254.658.643-20, residente na Av. Argemiro Aguiar de Azevedo,
75, Centro, São João do Paraíso/MA, CEP 65.973-000

Advogados constituídos: Antino Correa Noleto Júnior (OAB/MA nº 8.130) e outros 

Ministério Público de Contas: Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis

Relator: Conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado

 

Prestação de contas anual de governo. Prestação de contas incompleta. Desobediência aos princípios da transparência fiscal e da gestão fiscal
responsável. Falta de aplicação mínima de recursos na educação e na saúde. Abertura de créditos adicionais suplementares de maneira irregular. Omissão
de receitas diversas. Repasse total de verbas à Câmara Municipal acima do limite constitucional. Parecer prévio pela desaprovação das contas. Envio de
cópia de peças processuais à Procuradoria Geral de Justiça para os fins legais.

PARECER PRÉVIO PL-TCE Nº 01/2013

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso da competência que lhe conferem o art. 172, I, da Constituição do Estado do Maranhão e o art. 1º,
I, c/c o art. 8º, § 3º, III, da Lei nº 8.258, de 06 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), decide, por unanimidade, em sessão plenária ordinária, nos
termos do relatório e voto do Relator, de acordo com o parecer do Ministério Público de Contas:

I) emitir parecer prévio pela desaprovação das contas de governo do Prefeito José Aldo Ribeiro Souza, Município de São João do Paraíso, exercício
financeiro de 2008, visto que as irregularidades detectadas no processo de contas revelam prejuízos nos resultados gerais da gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, resultantes de falhas do Prefeito no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle da atuação
governamental, que expressam inobservância dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, conforme relacionado abaixo:

a) envio intempestivo da prestação de contas ao TCE, vez que a protocolização ocorreu no dia 17.07.2009 e o prazo final era 02.04.2009, contrariando,
assim, o disposto no artigo 3º da Instrução Normativa TCE/MA nº 09/2005, alterada pela Decisão Normativa TCE/MA nº 08/2008;

b) não encaminhamento ao TCE de cópia de documentos exigidos pela Instrução Normativa TCE/MA nº 09/2005, a seguir relacionados: I) decreto de
regulamentação da execução orçamentária; II) relação detalhada dos servidores municipais dispostos por secretaria; III) relação das contribuições
previdenciárias efetuadas no exercício; IV) demonstrativo dos convênios, ajustes e acordos firmados no exercício; V) pareceres do Conselho Municipal
de Saúde sobre a gestão da saúde; VI) resumo anual da folha de pagamento da saúde visada pelos membros do Conselho Municipal de Saúde; VII) atos
normativos de regulamentação do Fundo Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social, entre outros;

c) envio intempestivo do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária ao TCE;

d) plano plurianual apresentado sem a estimativa das despesas com pessoal para o período;

e) lei de diretrizes orçamentárias apresentada sem os seguintes documentos: anexos de metas fiscais de avaliação do cumprimento das metas fiscais do
exercício anterior, cálculo dos resultados nominal e primário, demonstração da evolução do patrimônio líquido e da origem e da aplicação dos recursos
obtidos com a alienação de ativos;

f) abertura de créditos adicionais suplementares, na soma de R$ 1.237.846,79  (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais
e setenta e nove centavos), sem a indicação da fonte de recursos utilizada e sem a apresentação dos respectivos decretos de abertura;

g) descumprimento ao disposto no art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000, em razão da falta de arrecadação do IPTU, sem justificativas;

h) divergência entre a receita total arrecadada contabilizada, na quantia de R$ 13.780.568,74 (treze milhões, setecentos e oitenta mil, quinhentos e
sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), e o apurado pelo TCE, no total de R$ 13.878.159,35 (treze milhões, oitocentos e setenta e oito mil,
cento e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos), resultando na omissão de diversas receitas, na soma de R$ 97.590,61 (noventa e sete mil,
quinhentos e noventa reais e sessenta e um centavos);

i) repasse total de verbas à Câmara Municipal acima do limite constitucional de 8%, apurado percentual equivalente a 8,26%, o que equivale a R$
14.935,73 (catorze mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos), contrariando o disposto no art. 29-A, § 2º, I, da Constituição Federal;

j) falta de aplicação mínima de 25% da receita de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo apurado percentual
equivalente a 18,35%, contrariando o disposto no art. 212 da Constituição Federal;

k) falta de aplicação mínima de 60% dos recursos do Fundeb na valorização dos profissionais da educação, sendo apurado percentual equivalente a
51,21%, contrariando o que dispõe o art. 22 da Lei Federal nº 11.494/07;

l) falta de aplicação mínima de 15% dos recursos públicos nas ações e serviços de saúde, sendo apurada a aplicação equivalente a 12,43%, descumprindo
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o disposto no art. 77, III e § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT);

m) prestação de contas elaborada por profissional não pertencente ao Quadro de Pessoal da prefeitura, afrontando o que dispõe o art. 5º, § 7º, c/c o art.
12, § 2º, da Instrução Normativa TCE/MA nº 09/2005, além da falta de certificação de regularidade do Contador da prefeitura junto ao conselho de
classe;

n) relatório do controle interno encaminhado sem informações referentes à propriedade e regularidade dos registros contábeis e dos documentos e
comprovantes que lhes deram origem e à execução da receita e da despesa e sua regularidade;

o) não envio dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e dos Relatórios de Gestão Fiscal via Sistema LRF-Net do TCE/MA, além da falta de
comprovação de ampla publicação desses demonstrativos fiscais, inclusive por meio eletrônico, infringindo o que dispõem os artigos 1º e 11, §§ 5º e 6º,
da Instrução Normativa TCE/MA nº 08/2003, c/c o parágrafo único do artigo 53 da Lei Estadual nº 8.258/2005 e o § 2º do artigo 55 da Lei
Complementar nº 101/2000;

p) falta de comprovação da realização de audiências públicas no município em 2008, contrariando o disposto nos arts. 9º, § 4º, e 48 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000);

II) enviar cópia deste parecer prévio à Procuradoria Geral de Justiça, para os fins previstos na Lei Complementar Estadual nº 13/91, art. 26, IX, em cinco
dias após o trânsito em julgado (IN TCE/MA nº 09/05, art. 11).

Presentes à sessão os Conselheiros Edmar Serra Cutrim (Presidente), Raimundo Oliveira Filho, Álvaro César de França Ferreira, Yêdo Flamarion Lobão,
João Jorge Jinkings Pavão e José de Ribamar Caldas Furtado (Relator), os Conselheiros-substitutos Antonio Blecaute Costa Barbosa e Osmário Freire
Guimarães e a Procuradora-geral Flávia Gonzalez Leite, membro do Ministério Público de Contas.

Publique-se e cumpra-se.

Sala das sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luís, 09 de janeiro de 2013.

 

Conselheiro Edmar Serra Cutrim

Presidente

 

 

Conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado

Relator

 

 

Fui presente:

 

Flávia Gonzalez Leite

Procuradora-geral de Contas

 

Assinado eletrônicamente por:

José de Ribamar Caldas Furtado
Relator
421864742018920-880

Edmar Serra Cutrim
Presidente
428141920258201-202


