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Processo n.º: 2957/2008-TCE 

Natureza: Prestação de contas anual do prefeito

Exercício financeiro: 2007

Entidade: Município de São João do Paraíso

Responsável: José Aldo Ribeiro Souza, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, CPF: 254.658.643-20, CI: 028563722004-9, endereço: Av. Argemiro
Aguiar de Azevedo, nº 75 – Centro, CEP: 65.793-000, São João do Paraíso-Ma

Ministério Público de Contas: Procuradora Flávia Gonzalez Leite

Relator: Conselheiro Álvaro César de França Ferreira

 

Prestação de contas anual do Prefeito do Município de ao João do Paraíso, de responsabilidade do Sr. José Aldo Ribeiro Souza, relativa ao exercício
financeiro de 2007. Desaprovação das contas de governo.

 

 

 

PARECER PRÉVIO PL-TCE Nº. 3654/2010

 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso da competência que lhe conferem o art. 172, inciso I, da Constituição Estadual e o art. 1º, inciso I,
c/c o art. 10, I, da Lei nº 8.258, de 06 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE-MA), decide, por unanimidade, em sessão ordinária do pleno, nos termos
do relatório e voto do Relator, acolhida a manifestação do Ministério Público de Contas, emitir parecer prévio pela desaprovação das contas anuais do
Município de São João do Paraíso, relativas ao exercício financeiro de 2007, de responsabilidade do Prefeito, Sr. José Aldo Ribeiro Souza, constantes
dos autos do Processo n.º 2957/2008-TCE, em razão de o Balanço Geral do Município não representar adequadamente as posições financeira,
orçamentária e patrimonial do Município em 31/12/2007, e pelas razões seguintes, apontadas no RIT nº 255/2008:

 

1 – Ausência de documentos solicitados no anexo I, art. 5º da IN 09/2005-TCE/MA, (item 2);

Módulo I – Balanços Gerais e seus Componentes

- De Natureza Contábil:

 Termos de Conferência de Caixa do início e do final do exercício - d;

 Demonstrativo dos Convênios, acordos, ajustes e outro instrumento congênere, efetuados no exercício e os a realizar;

- No Âmbito do Processo Orçamentário:

 Decreto regulando a execução orçamentária;

- No Âmbito da Despesa Total com Pessoal:

 Lei que institui o plano de carreiras, cargos e salários;

 Informação da adesão ao Regime Geral de Previdência;

- No Âmbito das Ações e Serviços Públicos de Saúde:

 Lei de Criação do FMS;

 Cópias dos Pareceres do CMS sobre fiscalização;

 Protocolo de entrega dos relatórios do SIOPS;

 

2 – As Leis Orçamentárias foram encaminhadas ao TCE fora do prazo (item 1.1); 

3 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - Ausência dos Anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais (item 1.2.2):
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4 –Créditos Adicionais – Não foi comprovado o excesso de arrecadação conforme preceitua o art. 43, § 3º, da Lei 4.320/64 (item 1.2.4):

 

5 – Desempenho da Arrecadação – Descumprimento do art. 11 da LRF, em razão da não arrecadação da Contribuição de Melhoria (item 2.2):

 

6 - A receita contabilizada pela Prefeitura foi da ordem de R$ 10.308.535,31 e a apurada pelo TCE foi de R$ 10.282.174,18, apresentando uma
divergência de R$ 26.361,13 (item 3.1.1);

7 – O valor do saldo em restos a pagar para o exercício seguinte deveria ser de R$ 2.702.068,45 e não de 5.408.483,08, descumprindo, portanto, o art. 64
do Decreto nº 93.872/86, o qual determina que os restos a pagar tenham validade até 31/12 do ano subsequente (item 3.5);

 

8 – Os demonstrativos das escolas construídas ou reformadas no exercício encontram-se incompletos, pois não consta o valor das reformas da maioria
das escolas (item 4.3);

9 – A análise do desempenho das Metas Fiscais fica prejudicada em virtude da LDO não conter o anexo I (item 4.5);

 

10 – O valor total da Dívida Flutuante, não reflete a real situação do município, devido a irregularidade do item 3.5 -Restos a Pagar (item 5.1);

 

11 – Ausências da Lei que institui o Plano de Carreiras e Remuneração do Magistério e da Lei que cria o Conselho Municipal de Alimentação Escolar
(item 7.1);

 

12 – As despesas com a Câmara não foram consolidadas às demonstrações da Prefeitura (item 10.1);

 

13 - O Contador não pertence ao quadro de servidores efetivos da Administração do Município, contrariando o disposto no art. 5º, § 7º, da IN 09/2005 do
TCE/MA (item 10.3);

 

14 –No Relatório apresentado pelo órgão central de sistema constam  informações contrárias à informação que há no demonstrativo dos materiais
existentes em almoxarifado (item 11.1);

 

15 – Descumprimento do disposto no art. 1º da IN nº 008/2003-TCE/MA, pelo não envio do RREO e RGF através do programa LRF-Net e ausência de
comprovação de publicação (item 13.1).

 

 

                                    Presentes à sessão os Conselheiros Raimundo Oliveira Filho (Presidente), Álvaro César de França Ferreira (Relator), Raimundo
Nonato de Carvalho Lago Júnior, Yêdo Flamarion Lobão, João Jorge Jinkings Pavão, Edmar Serra Cutrim e José de Ribamar Caldas Furtado, os
Auditores Antonio Blecaute Costa Barbosa, Melquizedeque Nava Neto e Osmário Freire Guimarães o Procurador Jairo Cavalcanti Vieira, 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, 15 de dezembro de 2010
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Conselheiro Raimundo Oliveira Filho

Presidente

 

 

 

Conselheiro Álvaro César de França Ferreira

Relator

 

 

 

 

 

Fui presente:

 

 

Jairo Cavalcanti Vieira

Procurador-geral de Contas
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