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Processo: 3021/2010-TCE1.

Natureza: Prestação de contas anual do Prefeito2.

Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Paraíso3.

Exercício financeiro: 20094.

Responsável: Raimundo Gaudino Leite - Prefeito, CPF nº 136.827.923-68, residente na Avenida do Comércio nº 185 centro, São João do Paraíso -
MA, CEP: 65.973-000

5.

Procuradores Constituídos: Benevenuto Marques Serejo Neto (OAB-MA nº 4.022); Igor Amaury Portela Lamar (OAB-MA nº 8.157); Maria
Carolina Lima Ribeiro (OAM-MA nº 8.744); Bianca Boahid Mello (OAB-MA nº 6.138)

6.

Ministério Público de Contas: Procuradora Flávia Gonzalez Leite7.

Relator: Conselheiro-Substituto Osmário Freire Guimarães8.

 9.

Prestação de contas anual do Prefeito Municipal de São João do Paraíso, relativa ao exercício financeiro de 2009. Emissão de parecer prévio pela
desaprovação das contas. Envio de cópia de peças processuais à Procuradoria Geral de Justiça do Estado

10.

PARECER PRÉVIO PL-TCE Nº 169/2013

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso da competência que lhe conferem o art. 172, I, da Constituição Estadual e os arts. 1º, I, 10, I, e 8º,
§ 3º, III, da Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE), decide, por unanimidade, em sessão ordinária do pleno, nos termos do relatório e
proposta de decisão do Relator, acolhido o Parecer nº 3166/2013 do Ministério Público de Contas:

a) emitir parecer prévio pela desaprovação das contas de governo apresentadas pelo Senhor Raimundo Galdino Leite, Prefeito do Município de São João
do Paraíso, relativas ao exercício financeiro de 2009, em razão de o Balanço Geral não representar adequadamente as posições financeira, orçamentária e
patrimonial do município em 31.12.2009, e pelas razões seguintes, dispostas no Relatório de Informação Técnica (RIT) nº 237/2011:

a.1)  a prestação de contas foi encaminhada incompleta a este Tribunal, contrariando a exigência prevista na IN-TCE/MA nº 9/2005, deixando de constar
os seguintes documentos (seção II, item 2.2, c/c item 4.7.2):

exposição do Prefeito sobre o exercício financeiro;1.

relação de bens móveis e imóveis incorporados ao patrimônio até o exercício anterior e dos bens incorporados e desincorporados do patrimônio
durante o exercício;

2.

relação de materiais do almoxarifado, no início e no final do exercício;3.

relação por ordem cronológica dos precatórios judiciários, com os respectivos beneficiários;4.

demonstrativo da despesa oriunda da aplicação em investimentos;1.

demonstrativo dos convênios, acordos, ajustes ou congêneres efetuados no exercício e os a realizar;2.

relação das estradas vicinais e municipais devidamente identificadas;3.

leis orçamentárias: PPA, LDO, LOA;4.

relação dos créditos adicionais (demonstrativo nº 09)5.

decreto do Prefeito regulando a execução orçamentária do exercício, acompanhado dos demonstrativos bimestrais de arrecadação, das
programações financeiras bimestrais e dos cronogramas mensais de desembolso;

6.

código tributário municipal;7.

leis municipais que tenham concedido ou ampliado no exercício, incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita;8.

relatório evidenciando o desempenho da arrecadação em relação à previsão;9.

lei que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais;10.
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lei que estabelece a estrutura organizacional do Poder Executivo e seu quadro de cargos comissionados, com o quantitativo e a remuneração;11.

lei que institui o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores efetivos;12.

lei que institui o regime jurídico dos servidores públicos efetivos e comissionados;13.

lei que estabelece os casos de contratação por tempo determinado, com a tabela remuneratória e relação dos servidores nesta situação;14.

lei ou decreto do Prefeito que estabelece os serviços passíveis de terceirização, com a relação dos serviços terceirizados no exercício;15.

relação das contribuições previdenciárias (demonstrativos nº 12);16.

relação de restos a pagar em 31 de dezembro, com o credor, o valor pago, saldo e data de assunção do compromisso, distinguindo os processados e
os não processados;

17.

relatório do titular do órgão responsável pela Educação com os principais indicadores;18.

plano de saúde devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS);19.

lei de criação do Fundo Municipal de Saúde (FMS)1.

lei de criação do CMS2.

Protocolo de entrega da Programação Pactuada Integrada (PPI)3.

certidão contendo a composição do CMS;4.

cópia dos pareceres do CMS sobre fiscalizações;5.

resumo anual da folha de pagamento da saúde visada pelo CMS6.

declaração do CMS indicando se foram apreciadas denúncias;7.

cópia do protocolo de entrega dos relatórios do SIOPS;8.

cópia da ata da reunião e do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS);9.

a.2) ausência dos anexos de metas fiscais e de riscos fiscais, conforme determina os §§ 1º e 3º, do art.4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (seção IV,
item 4.1.2.2);

a.3) ausência de cópias dos decretos de abertura e da relação de créditos adicionais suplementares, impossibilitando o acompanhamento das alterações
orçamentárias ocorridas no exercício, descumprindo o disposto no art. 42, da Lei 4.320/64 (seção IV, item 4.1.2.4);

a.4) descumprimento do art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o gestor instituiu mas nada arrecadou de taxas e contribuição de melhorias (seção
IV, item 4.2.2);

a.5) inconsistência entre o saldo financeiro registrado no anexo 13 (R$ 79.283,89) e o registrado nos termos de verificação de saldos (R$ 79.966,13),
resultando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei n.º 4.320/1964) (seção IV, itens 4.3.4 e 4.10.1);

a.6) ausência da relação por ordem cronológica dos precatórios judiciários, com os respectivos beneficiários, em descumprimento ao disposto no anexo I,
módulo I, item III, letra “j”, da IN nº 009/2005-TCE/MA (seção IV, item 4.3.6);

a.7) controle patrimonial: restou prejudicada a análise da posição patrimonial do município em razão de o anexo 14 do Balanço Geral estar inconsistente
pois não houve o registro do valor no ativo permanente e o anexo 15 não registrar o valor das alterações patrimoniais (seção IV, item 4.4.2);

a.8) o gestor não cumpriu o estabelecido no art. 60, § 5º, dos Atos das Disposições Constitucionais e Transitórias (ADCT) e no art. 22 da Lei Federal nº
11.494/2007 haja vista a aplicação de somente 54,22% dos recursos originários do FUNDEB na Remuneração e Valorização dos Profissionais da
Educação Básica, enquanto se exige a aplicação mínima de 60% (seção IV, item 4.7.3.2);

a.9) não foram apresentadas as leis de criação do Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e do Conselho Municipal de Assistência Social
(CMAS), em descumprimento a determinação do art. 30, da Lei nº 98.742/93 (seção IV, item 4.9.1);

a.10) os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO) dos 1º ao 6º bimestres bem como o Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos 1º e 2º
semestres não foram encaminhados a este Tribunal via sistema LRF-NET e não restaram comprovadas suas devidas publicações (seção IV, item 4. 3.1);

a.11) não comprovação da realização de audiências públicas por meio de atas de sessões da câmara municipal atestando o cumprimento do art. 9º, § 4º,
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da Lei de Responsabilidade Fiscal;

b) enviar à Procuradoria Geral de Justiça do Estado, para os fins legais, em cinco dias após trânsito em julgado, uma via deste parecer prévio,
acompanhada da documentação necessária ao ajuizamento de eventual ação judicial.

Presentes à sessão os Conselheiros

Publique-se e cumpra-se.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luís, 27 de novembro2013.

 

Conselheiro Edmar Serra Cutrim

Presidente

 

Conselheiro-Substituto Osmário Freire Guimarães

Relator

Procurador de Contas

 

Processo nº 3560/2009-TCE

Parecer Prévio PL-TCE Nº 94/2013

Fl. 3/3
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