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Processo nº 3044/2015-TCE-MA

Natureza: Prestação de Contas Anual de Prefeito

Exercício financeiro: 2014

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme

Responsável: Maria Deusdete Lima

Procuradores constituídos: Antonio Gonçalvez Marques Filho (OAB/MA nº 6.527) e Sérgio Eduardo de Matos Chaves (OAB/MA nº 7.405)

Ministério Público de Contas: Procuradora Flávia Gonzalez Leite

Relator: Conselheiro Raimundo Oliveira Filho

 

Senhor Presidente,

Senhores Conselheiros,

Senhor(a) Procurador(a).

 

Relatório

Cumpre-me submeter à apreciação deste Plenário a Prestação de Contas de GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CENTRO DO GUILHERME,
exercício financeiro de 2014, constante nos autos do Processo nº 3044/2015 -TCE-MA, inclusas, onde, além de outras peças, contém: Relatório de
Instrução nº 968/2017 UTCEX- SUCEX, que contemplou a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, apontando as
seguintes ocorrências:

- Seção II, Item 2 - Organização e conteúdo: identificou-se a ausência dos seguintes arquivos: PPA.LDO.LOA, Atas de Audiências públicas, .Relatório
do sistema de controle interno, Relação de materiais do almoxarifado, no início e no final do exercício, Relatório consubstanciado evidenciando o
desempenho da arrecadação em relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as
ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de
contribuições, Lei que institui o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores efetivos, Lei ou decreto do prefeito que estabelece os serviços
passíveis de terceirização, com a relação dos serviços terceirizados no exercício, Lei de criação do cacs - fundeb.Pareceres do cacs.Lei de criação do
conselho de alimentação escolar, Decreto de aprovação do plano de ação de assistência social, Cópia dos pareceres do CMS sobre fiscalizações;

- Seção IV, Item 1.1 – agenda do ciclo orçamentário: A Prefeitura não apresentou ao TCE as Leis Orçamentárias dentro do prazo;

Seção IV, item 1.1 – agenda do ciclo orçamentário: As referidas Leis orçamentárias não foram sancionadas dentro do prazo;

- Seção IV, Item 1.1 – agenda do ciclo orçamentário: Não se comprovou a tramitação das Leis Orçamentárias no Poder Legislativo Municipal;

- Seção IV, Item 1.2.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias: A LDO não contempla os Anexos de Metas Fiscais e Riscos Fiscais;

- Seção IV, Item 1.2.4 Créditos Adicionais: Divergência entre o orçamento final informado nos anexos 02 e o orçamento final após os créditos
suplementares no anexo 11;

- Seção IV, Item 1.2.4 Créditos Adicionais: A abertura de créditos suplementares está fora do limite de 0,00% do total do Orçamento;

- Seção IV, Item 2.2 Desempenho da Arrecadação: Quanto à previsão, verificou-se que os Tributos de competência do Município foram devidamente
previstos, com exceção do(s) seguintes(s): Contribuição de Melhoria;

Seção IV, Item 2.2 Desempenho da Arrecadação: Quanto à efetiva arrecadação dos Tributos de competência do Município (valores apurados/previstos),
com exceção do(s) seguintes(s): Taxas ,Contribuição de Melhoria;

- Seção IV, Item 3.4 Saldos Financeiros: observou-se que o saldo financeiro do início do exercício financeiro em análise, demonstrado no Anexo 13 –
Balanço Financeiro, diverge do saldo financeiro informado ao final do exercício anterior;

- Seção IV, Item 6.4 Contratação Temporária:O gestor enviou a Lei que autoriza a contratação de servidores por tempo determinado para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público, porém não enviou a tabela remuneratória e a relação dos servidores nesta situação, no
exercício;

- Seção IV, Item 10.2 Escrituração – Divergências: a) Comparativo dos Percentuais aplicados com Pessoal; b) Comparativo dos Percentuais aplicados
em despesas com Educação; c) Comparativo dos Percentuais aplicados em despesas com Valorização do Magistério; d) Comparativo dos Percentuais
aplicados em despesas com Saúde;
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- Seção IV, Item 10.3 Responsabilidade Técnica -Verificou-se que o Sr. CLAÚDIO MARCELO ALVES DE OLIVEIRA, CONTADOR, não faz parte
do quadro de servidores efetivos nem exerce cargo comissionado;

- Seção IV, Item 11.1 Destaques do Relatório Apresentado pelo Órgão Central do Sistema - Verificou-se que a Sra. , não está cadastrado(a) junto a este
Tribunal de Contas;

- Seção IV, Item 13 Transparência Fiscal: As remessas dos RREOS não foram encaminhadas dentro do prazo, Os RREOS não foram publicados dentro
do prazo;

- Seção IV, Item 13.3 Audiências Públicas - O município não encaminhou as atas de audiência pública;

- Seção IV, Item 13.4 Transparência (Lei 131/2009) - não há a disponibilização das referidas informações em tempo real.

Vale ressaltar que, de acordo com o Art. 5º, Inciso LV, da Constituição Federal, a Senhora Maria Deusdete Lima, foi regularmente citada, por intermédio
da Citação nº 185/2017– GCONS1ROF, para apresentar alegações de defesa, em decorrência de constatação de irregularidades, tendo a mesma solicit
ado prorrogação de prazo, que foi deferida pelo Relator.

Em resposta ao expediente citatório, a Gestora encaminhou Defesa, tempestivamente, que foi analisada pela Unidade Técnica, que emitiu o Relatório de
Instrução Conclusivo nº 870/2020, com as seguintes considerações e conclusão:

"[...]

Da análise do RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO interposto pelo jurisdicionado, resultou:

Com fulcro nas diretrizes aprovadas na Sessão Plenária TCE-MA do dia 11 de janeiro de 2017 e Ordem de Serviço SECEX nº 01 de 07 de março de
2017: Restou não haver irregularidades remanescentes.

No MÉRITO resta remanescentes as seguintes falhas formais:

Ausência das Atas de Audiências públicas (item II2 do RIT – item 6 deste Relatório de Defesa)1.

Ausência da Lei que institui o plano de carreiras, cargos e salários dos servidores efetivos (item II2 do RIT – item 6 deste Relatório de Defesa).2.

Não encaminhamento da Lei ou decreto do prefeito que estabelece os serviços passíveis de terceirização, com a relação dos serviços terceirizados
no exercício (item II2 do RIT – item 6 deste Relatório de Defesa).

3.

Não encaminhamento dos pareceres do CACS / Fundeb (item II2 do RIT – item 6 deste Relatório de Defesa).4.

Não encaminhamento do Decreto de aprovação do plano de ação de assistência social (item II2 do RIT – item 6 deste Relatório de Defesa).5.

Agenda do ciclo orçamentário: A Prefeitura não apresentou ao TCE as Leis Orçamentárias dentro do prazo determinado no art. 4º da IN TCE nº
33/14 (item IV. 1.1 do RIT – item 7 deste Relatório).

6.

Agenda do ciclo orçamentário: As referidas Leis orçamentárias não foram sancionadas dentro do prazo, com exceção da LOA (item IV. 1.1 do RIT
– item 8 deste Relatório).

7.

Escrituração – Divergências: a) Comparativo dos Percentuais aplicados com Pessoal; b) Comparativo dos Percentuais aplicados em despesas com
Educação; c) Comparativo dos Percentuais aplicados em despesas com Valorização do Magistério; d) Comparativo dos Percentuais aplicados em
despesas com Saúde (item IV. 10.2 do RIT – item 16 deste Relatório de Defesa).

8.

Verificou-se que o(a) Sr(a) não está cadastrado(a) junto a este Tribunal de Contas, descumprindo o disposto no art. 7º da Instrução Normativa
TCE/MA nº 35, de 19 de novembro de 2014 (item IV. 11.1 – item 19 deste Relatório de Defesa).

9.

Transparencia Fiscal: O local da publicação dos relatórios dos RREO não cumpre o art. 15, § 1º, da IN nº 08/03 TCE/MA, conforme se informa no
relatório AGF_Sucex 02 (item IV. 13 – item 22 deste Relatório de Defesa).

10.

Audiências Públicas - O município não encaminhou as atas de audiência pública, descumprindo a IN TCE/MA nº 08/03, art. 17, inciso I, e,
consequentemente, descumprindo o Art. 9º, § 4º da LRF (item IV. 13.3 – item 22 deste Relatório de Defesa).

11.

Transparência (Lei 131/2009) – Art. 48 e 48-A da LC 101/2000. A Prefeitura descumpriu o solicitado nos incisos I e II do art. 48-A da Lei
101/2000, e diante do exposto, também não há a disponibilização das referidas informações em tempo real, conforme exige o inciso II do parágrafo
único do art. 48 da LC 101/2000 (item IV. 13.4) – item 22 deste Relatório de Defesa).

12.

[...]” ”

De sua parte, o Ministério Público de Contas, mediante o Parecer nº 24092336/2020/ GPROC2/FGL, da lavra da Procuradora de Contas, Dra. Flávia
Gonzalez Leite, manifestou-se conclusivamente nos seguintes termos:

"[...]
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Ante o exposto, considerando as disposições das Diretrizes ratificadas pelo Pleno na sessão do dia 08/03/2017 e subsidiada na Resolução ATRICON n.
01, de 06 de agosto de 2014, por medida de racionalidade administrativa, opina-se que as contas em apreço sejam DESAPROVADAS.

[...]”

É o breve relatório.

Voto

Diante do exposto, Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhor (a) Procurador (a), comungando o Parecer Ministerial nº 24092336/2020/
GPROC2/FGL, da lavra da Dra. Flávia Gonzalez Leite, manifesto-me no sentido de que as contas de governo de Centro do Guilherme, recebam Parecer
Prévio pela DESAPROVAÇÃO, referentes ao exercício financeiro de 2014, de acordo com o art. 51, Inciso I, da Constituição Estadual, c/c o art. 1º,
Inciso I, do Regimento Interno e art. 10, inciso I, da Lei Orgânica desta Casa, e que, após o trânsito em julgado, sejam xerocopiadas e autenticadas todas
as peças que ensejaram esta decisão, para, em seguida, encaminhá-las ao Ministério Público Estadual para as providências que o caso requer.

É como Voto.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 26 DE MAIO DE 2021.

 

Raimundo Oliveira Filho

Conselheiro Relator

 


