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Processo nº 3802/2015-TCE/MA
Natureza: Prestação de Contas Anual do Prefeito
Exercício Financeiro: 2014
Entidade: Município de São João do Paraíso
Responsável: José Aldo Ribeiro Sousa (Prefeito), CPF nº 254.658.643-20, endereço: Av. Agemiro Aguiar de Azevedo, nº 75, Centro, São João do
Paraíso/MA, CEP 65973-00
Procurador constituído: não há
Ministério Público de Contas: Procurador Douglas Paulo da Silva
Relator: Conselheiro-Substituto Melquizedeque Nava Netoo

 

 

Prestação de contas anual de governo do município de São João do Paraíso, exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Senhor José Aldo
Ribeiro Sousa – Prefeito Municipal. Desaprovação das contas. Encaminhamento de peças processuais à Procuradoria-Geral de Justiça e à Câmara
Municipal de São João do Paraíso/MA.

 

 

PARECER PRÉVIO PL-TCE/MA N° 35/2021

 

 

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, da Lei nº
8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), decide, por unanimidade, em sessão ordinária plenária, nos termos do relatório e proposta de
decisão do Relator, concordando com o Parecer do Ministério Público de Contas:

 

a) emitir parecer prévio pela desaprovação das contas de governo do município de São João do Paraíso, exercício financeiro de 2014, de responsabilidade
do Senhor José Aldo Ribeiro Sousa, Prefeito, com fundamento no art. 1º, inciso I, c/c o art. 8º, § 3º, inciso III, da Lei Estadual nº 8.258/2005 (Lei
Orgânica do TCE/MA), em razão das seguintes irregularidades apontadas no Relatório de Instrução nº 8133/2016 UTCEX01/SUCEX04:

a) emitir parecer prévio pela desaprovação das contas de governo do município de São João do Paraíso, exercício financeiro de 2014, de responsabilidade
do Senhor José Aldo Ribeiro Sousa, Prefeito, com fundamento no art. 1º, inciso I, c/c o art. 8º, § 3º, inciso III, da Lei Estadual nº 8.258/2005 (Lei
Orgânica do TCE/MA), em razão das seguintes irregularidades apontadas no Relatório de Instrução nº 8133/2016 UTCEX01/SUCEX04:

1. a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) não contempla os Anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais, desatendendo ao disposto no art. 4º, parágrafos
1º e 3º, da Lei Complementar nº 101/2000 (seção IV, subitem 1.2.2);

2. não previsão da contribuição de melhoria e da contribuição de iluminação pública, contrariando o art. 11, c/c o art. 13 da Lei Complementar nº
101/2000 (seção IV, subitem 2. 2);

3. o resultado da execução orçamentária foi deficitário, desatendendo o disposto no art. 4º, I, “a” da Lei Complementar nº 101/2000 e o art. 48, “b”, da
Lei nº 4.320/1964 (seção IV, subitem 3.1, “a”);

4. o valor do repasse ao Poder Legislativo representa 7,16% das receitas tributárias do município e das transferências previstas na Constituição
Federal/1988 no parágrafo 5º do art. 153 e arts. 158 e 159, descumprindo o limite estabelecido no art. 29-A, inciso I, da  mesma Constituição (seção IV,
subitem 3.3);

5. o valor inscrito em restos a pagar superou as disponibilidades financeiras suficientes para seus pagamentos, tal prática afronta o princípio do equilíbrio
orçamentário e o conceito de responsabilidade na gestão fiscal contido no art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000 (seção III, subitem 3.5);

6. pagamento de sentenças judiciais (precatórios) não previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), no valor de R$ 328.319,20 (seção IV, subitem 3.6);

7. o gestor não encaminhou a lei que autoriza a contratação de servidores por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, contemplando a tabela remuneratório e relação dos servidores nesta situação (art. 37, inciso IX, da Constituição Federal),
descumprindo o estabelecido no Anexo I, Módulo I, item VI, “e”, da Instrução Normativa TCE/MA nº 009/2005 (seção IV, subitem 6.4);

8. o Município de São João do Paraíso aplicou 57,31% do total da receita corrente líquida em despesa com pessoal, descumprindo a norma contida no art.
20, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar nº 101/2000 (seção IV, subitem 6.5);

9. não encaminhamento da lei de criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social - CACS e do Conselho de Alimentação Escolar
- CAE, prejudicando o cumprimento do art. 7º, I,  da Instrução Normativa TCE/MA nº 014/2007, arts. 24 e 34 da Lei Federal nº 11.494/2007, art. 18 da
Lei nº 11.947/2009 e art. 208, inciso VII, da Constituição Federal/1988(seção IV, subitem 7.1);

10. ausência dos pareceres do CACS de movimentação dos recursos recebidos do Fundeb, inobservando o disposto no art. 7º, VII, da IN TCE/MA nº
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014/2007 e parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.494/2007 (seção IV, subitem 7.2);

11. não foi enviado no âmbito das ações e serviços públicos de saúde o protocolo de entrega de Programação Pactuada Integrada, inobservando o
estabelecido no Anexo I, Módulo I, item IX, “d”, da Instrução Normativa TCE/MA nº 009/2005 (seção IV, subitem 8.2);

12. não encaminhamento da relação de empréstimos contratados por antecipação de receita e não liquidadas, nos termos do Anexo I, Módulo I, item VII,
“a”, da Instrução Normativa TCE/MA nº 009/2005 (seção IV, subitem 9.1);

13. inconsistentes as informações apresentadas no Balanço Geral e as oriundas dos dados da Gestão Fiscal, referentes aos valores/percentuais aplicados
com pessoal, educação, valorização do magistério e saúde, revelando desatendimento dos arts. 85, 89 e 101 e as Normas Brasileiras de Contabilidade
NBC T 1 e T 2.2, além da afronta ao princípio do equilíbrio contábil (seção IV, subitem 10.2);

14. o responsável que assina o relatório de controle interno exigido no Anexo I, Módulo I, item II da Instrução Normativa TCE/MA nº 09/2005, não está
cadastrado junto ao Tribunal de Consta, descumprindo o disposto no art. 7º da Instrução Normativa TCE/MA nº 35/2014 (seção IV, subitem 11.1);

15. não encaminhamento dentro do prazo legal dos relatórios resumidos da execução orçamentária (1º, 2º, 4º, 5º e 6º bimestres) e relatório de gestão
fiscal (2º semestre), descumprindo a norma estabelecida no parágrafo único do art. 53 da Lei Orgânica do TCE/MA, c/c os arts. 1º e 6º da Instrução
Normativa TCE/MA nº 008/2003 (seção IV, subitem 13.1, “a.1” e “b.1”);

16. não comprovação da publicação dos relatórios resumidos da execução orçamentária (1º ao 6º bimestres) e dos relatórios de gestão fiscal (1º e 2º
semestres), na forma estabelecida no art. 15, §§ 1º e 2º, da Instrução Normativa TCE/MA nº 008/2003, c/c o art. 276, § 3º,  do Regimento Interno (seção
IV, subitem 13.1, ‘a.1” e “b.1”);

17. não comprovação da realização de audiências públicas, além das informações da gestão fiscal, solicitadas em tempo real, contidas nos arts. 48 e 48-A
da Lei Complementar nº 101/2000 (seção IV, subitem 13.3).

b) enviar à Câmara Municipal de São João do Paraíso, em cinco dias após o trânsito em julgado, uma via original deste Parecer Prévio e os autos do
processo, para a deliberação prevista no § 2º do art. 31 da Constituição Federal/1988;

c) enviar à Procuradoria-Geral de Justiça, em cinco dias, após o trânsito em julgado, cópia deste parecer prévio e dos demais documentos necessários,
para os fins que entender pertinentes.

Presentes à sessão os Conselheiros Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior (Presidente), Raimundo Oliveira Filho, Álvaro César de França Ferreira,
João Jorge Jinkings Pavão, Edmar Serra Cutrim e José de Ribamar Caldas Furtado, os Conselheiros-Substitutos Antônio Blecaute Costa Barbosa,
Melquizedeque Nava Neto (Relator) e Osmário Freire Guimarães e o Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis, 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, 24  de fevereiro de 2021.

 

Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior
Presidente

 

Conselheiro-Substituto Melquizedeque Nava Neto
Relator

 

Paulo Henrique Araújo dos Reis
Procurador de Contas
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Assinado eletrônicamente por:

Melquizedeque Nava Neto
Relator
ff5eed90f1b472d301e3a3a81d002167

Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior
Presidente
9dbd88cfe0080ab6cf130de0056c634b

Paulo Henrique Araújo do Reis
Procurador de Contas
c40b009af7d9f17b9ed5831c837aecdb


