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Processo nº 3053/2007-TCE

Natureza: Prestação de contas anual de governo

Exercício financeiro: 2006

Entidade: Município de São João do Paraíso

Responsável: José Aldo Ribeiro de Souza

Ministério Público de Contas: Procurador Jairo Cavalcanti Vieira

Relator: Conselheiro Yêdo Flamarion Lobão

 

Prestação de contas anual de governo, de responsabilidade do Senhor José Aldo Ribeiro de Souza, Prefeito Municipal de São João do Paraíso no
exercício financeiro de 2006. Desaprovação das contas.

  

                                     PARECER PRÉVIO PL - TCE Nº 133/2008

 

                        O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso da competência que lhe conferem o art. 172, I, da Constituição Estadual e o art. 1º,
I, c/c o art. 8º, § 3º, III, da Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), decide, por unanimidade, em sessão plenária ordinária, nos
termos do relatório e voto do Relator, acolhido o Parecer  nº 3163-A/2008 do Ministério Público de Contas, emitir parecer prévio pela desaprovação
das contas do Município de São João do Paraíso, relativas ao exercício financeiro de 2006, de responsabilidade do Prefeito Municipal, Senhor José Aldo
Ribeiro de Souza, constantes dos autos do Processo nº 3053/2007, em face da permanência de todas as irregularidades elencadas no RIT nº 045/2008-
UTCOG/NACOG-4, transcritas a seguir:

 

a)       prestação de contas apresentada incompleta, configurando desobediência às determinações da IN nº 009/2005 (item 2.2 do RIT);

 

b)      encaminhamento intempestivo do PPA, LDO e LOA (item 4.1.1 do RIT);

 

c)       descumprimento do limite de abertura de crédito suplementar (item 4.1.2.4 do RIT);

 

d)      inconsistência do Balanço Orçamentário (item 4.3.1 do RIT);

 

e)      receitas Â– foi constatada, quando da análise, divergência entre as receitas apuradas pela Unidade Técnica e aquelas contabilizadas pelo responsável
(item 4.3.2.1 do RIT);

 

f)         ausência de norma disciplinando a execução orçamentária (item 4.3.2.4 do RIT);

 

g)      repasse de recursos ao Poder Legislativo (item 4.3.3 do RIT);

 

h)       não apresentação da relação de  precatórios (item 4.3.6 do RIT);

 

i)         ausência de norma regulamentando os serviços passíveis de terceirização (item 4.3.7 do RIT);
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j)         divergência nos Balanços Gerais (item 4.4.2 do RIT);

 

k)       ausência de lei dispondo sobre a carreira e a remuneração dos servidores e fixando o subsídio do prefeito (itens 4.6.1 e 4.6.2 do RIT);

 

l)         ausência do relatório de gestão da educação (item 4.7.2 do RIT);

 

m)     ausência de documentos atinentes à gestão da saúde (itens 4.8.1 e 4.8.2 do RIT);

 

n)       folha de pagamento desacompanhada de comprovação de pagamento aos servidores(item 4.9.1 do RIT); 

 

o)      ausência dos processos licitatórios - obras/serviços e compras/serviços (itens 4.9.6.1 alíneas Â“aÂ” a Â“uÂ” e 4.9.6.2 Â– subitens 4.9.6.2.1 a 4.9.6.2.17 do
RIT);

 

p)      ausência dos processos licitatórios para prestações de serviços no setor jurídico, contábil e administrativo (itens 4.9.6.3 alíneas Â“aÂ” a Â“eÂ”e 4.9.6.4
alínea Â“aÂ” do RIT);

 

q)      ausência da formalização de processo de dispensa de licitação referente a aluguel de imóvel para funcionamento de escola (item 4.9.6.6 do RIT);

 

r)        ausência de contratos referentes a serviços de pedreiros para construção de casas populares (item 4.9.7 do RIT);

 

s)       ausência de laudo de avaliação na aquisição de lote para a construção da Delegacia de Polícia Civil (Convênio Governo do Estado e Prefeitura Â–
item 4.9.8 do RIT);

 

t)         divergência no valor pago à Sra. Marta de Souza Matos, referente a serviços prestados como assessora junto à Secretaria de Educação (item 4.9.9
do RIT);

 

u)       ausência da Lei Municipal que fixa o valopr das diárias do Prefeito e Servidores Municipais (Item 4.9.10 do RIT);

 

v)       ausência de ordem de pagamento no valor de R$ 14.100,00, credor Z.S. Com. Prod. Alimentícios (item 4.9.11 do RIT);

 

w)      ausência de recibos referentes às parcelas pagas resultantes de empenho a pagar, como também restos a pagar do exercício (itens 4.9.12 e 4.9.13 do
RIT);

 

x)       ausência de contratos (item 4.9.14, subitens a, b e c do RIT);

 

y)       fragmentação de despesas (item 4.9.12, alíneas Â“aÂ” a Â“dÂ” do RIT);

 

z)       ausência de indicação de favorecidos com passagens aéreas (item 4.9.16 do RIT):
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aa)   não encaminhamento e não comprovação dos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária Â– RREO e de Gestão Fiscal Â– RGF (item 4.13.1 do
RIT);

 

bb)  não-realização de audiências públicas (item 4.13.3 do RIT);

 

Presentes à sessão os Conselheiros Edmar Serra Cutrim (Presidente), Raimundo Oliveira Filho, Álvaro César de França Ferreira, Raimundo Nonato de
Carvalho Lago Júnior, Yêdo Flamarion Lobão (Relator), João Jorge Jinkings Pavão e José de Ribamar Caldas Furtado, os Auditores Antônio Blecaute
Costa Barbosa, Melquizedeque Nava Neto e Osmário Freire Guimarães e o Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis, representante do Ministério
Público de Contas.

                       

Publique-se e cumpra-se.

          

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luís, 26 de novembro de 2008.

 

 

Conselheiro Edmar Serra Cutrim

                  Presidente

 

  

     Conselheiro Yêdo Flamarion Lobão

         Relator

 

Fui presente:

 

Paulo Henrique Araújo dos Reis

Procurador Geral

 

 

 

 


