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Processo nº 5018/2019

Natureza: Prestação de Contas Anual de Governo

Espécie: Prestação de Contas Anual do Prefeito de Paulino Neves

Responsável: Roberto Silva Maues (Prefeito); CPF: 433.267.304-20; Endereço: Avenida Paulino Neves, nº 10; Bairro: Centro, CEP: 65.585-000 -
Paulino Neves/MA

Exercício financeiro: 2018

Procurador constituído: Não consta

Ministério Público de Contas: Procuradora Flávia Gonzalez Leite

Relator: Conselheiro Álvaro César de França Ferreira

 

 

Senhor Presidente

Senhores Conselheiros

Senhores Conselheiros Substitutos

Senhor (a) Procurador (a)

 

Prestação de Contas Anual do Prefeito de Paulino Neves, exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Senhor Roberto Silva Maues - Prefeito.
Parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas, discordando do Ministério Público de Contas.

 

 

RELATÓRIO

 

 

Trata-se da Prestação de Contas Anuais de Governo da Prefeita de Paulino Neves, exercício financeiro de 2018, de reponsabilidade do Senhor Roberto
Silva Maues - Prefeito, que foi analisada, preliminarmente, pela Unidade Técnica de Fiscalização de Controle Externo e detectada por meio do Relatório
de Instrução nº 439/2020 as seguintes ocorrências:

3.6.2.1.1 Limitação no escopo de auditoria - exame da adequada representação da posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em
31 de dezembro - em razão da apresentação ao TCE/MA (SAE) de dados primários inconsistentes e/ou não íntegros.
3.6.2.1.2 Irregularidade na fixação da despesa do Poder Legislativo Municipal, quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual.
3.6.2.1.3 Limitação no escopo de auditoria - exame da regularidade das transferências financeiras de duodécimos para a Câmara Municipal - em
razão da apresentação ao TCE/MA (SAE) de informações incompletas.
3.6.2.1.4 Limitação no escopo de auditoria - exame do percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com despesa com
pessoal - em razão da apresentação ao TCE/MA (SAE) de dados primários inconsistentes.
3.6.2.1.5 Percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com despesa com pessoal não confirmado pela aplicação de testes de
consistência de dados primários e sintéticos realizados pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA.
3.6.2.1.6 Percentual de aplicação mínima da receita de impostos e de transferências em ações e serviços públicos de saúde não confirmado pela
aplicação de testes de consistência de dados primários e sintéticos realizados pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA.
3.6.2.1.7 Limitação no escopo de auditoria - exame do percentual de aplicação mínima da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) - em razão da apresentação ao TCE/MA (SAE) de dados
primários inconsistentes.
3.6.2.1.8 Percentual de aplicação mínima da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino (MDE) não confirmado pela aplicação de testes de consistência de dados primários (SAE) e sintéticos (Finger)
realizados pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA.
3.6.2.1.9 Percentual de destinação mínima dos recursos anuais totais dos Fundeb ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da
educação básica em efetivo exercício na rede pública não confirmado pela aplicação de testes de consistência de dados primários (SAE) e
sintéticos (Finger) realizados pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA.
3.6.2.1.10 Percentual de destinação dos recursos anuais totais dos Fundeb ao pagamento de outras despesas da educação básica não confirmado
pela aplicação de testes de consistência de dados primários (SAE) e sintéticos (Finger) realizados pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA.
3.6.2.1.11 Limitação no escopo de auditoria - exame do percentual de aplicação (95%) dos recursos anuais totais dos Fundeb - em razão da
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apresentação ao TCE/MA (SAE) de dados primários inconsistentes.
3.6.2.1.12 Limitação no escopo de auditoria - exame dos percentuais de aplicação (95%) e de destinação mínima (60%) dos recursos anuais totais
dos Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública - em razão da apresentação ao
TCE/MA (SAE) de dados primários inconsistentes.

3.6.2.2 Recomendações:

3.6.2.2.1 Providenciar, de forma regular, tempestiva e integral, a prestação das informações ao TCE/MA relativas à execução orçamentária,
extraorçamentária e financeira dos atos e fatos contábeis e administrativos da Prefeitura Municipal, bem como elaborar as demonstrações contábeis
aplicadas ao setor público de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP) editadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade e a estrutura de relatório financeiro constante no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) para o
exercício financeiro de referência, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional.
3.6.2.2.2 Promover o equilíbrio orçamentário entre as despesas fixadas e as receitas previstas, quando da elaboração do projeto e da aprovação da
lei orçamentária anual.
3.6.2.2.3 Promover a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do Município, conforme previsão contida na Lei
Orçamentária Anual atualizada, e; promover, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes à verificação de que a
receita prevista até aquele bimestre poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de
Metas Fiscais, limitações de empenho e de movimentação financeira e, assim, prevenir riscos capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.
3.6.2.2.4 Manter o controle orçamentário e financeiro entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais
insuficiências de tesouraria.
3.6.2.2.5 Providenciar, tempestiva e integralmente, a prestação de informações ao TCE/MA relativas ao planejamento governamental.
3.6.2.2.6 Assegurar a transparência da gestão fiscal, mediante a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real,
de informações pormenorizadas da execução orçamentária e financeira, em meios de acesso público.
3.6.2.2.7 Providenciar, tempestiva e integralmente, a prestação de informações ao TCE/MA relativas à constituição e organização e ao suporte da
execução orçamentária e financeira do município.
3.6.2.2.8 Elaborar proposta orçamentária respeitando os limites e condições estabelecidos na Constituição Federal e da Lei Complementar nº
101/2000.
3.6.2.2.9 Providenciar, de forma regular, tempestiva e integral, a prestação das informações ao TCE/MA relativas à execução orçamentária, extra
orçamentária e financeira dos atos e fatos contábeis e administrativos da Prefeitura Municipal.
3.6.2.2.10 Compatibilizar as informações apresentadas nos demonstrativos fiscais às informações prestadas ao órgão de controle externo, ambas
elaboradas com suporte nos registros contábeis.

 

Devidamente citado o gestor apresentou documentos e justificativas de defesa que foi encaminhada a Unidade Técnica para análise, razão pela qual foi
elaborado o Relatório Técnico Conclusivo n° 655/2021 que detectou as seguintes ocorrências remanescentes:

 

Item 2.3.6- Impropriedades na manutenção do Portal da Transparência que se trata de uma exigência importantíssima para o acompanhamento dos gastos
públicos, e de caráter temporal, razão pela qual não foi considerada sanada.

Itens 2.5.2 e 2.5- Não observância da Tabela 23 da Portaria TCE/MA 1.296/2017, mediante a não utilização do Código 8 - referente à identificação das
transferências financeiras de duodécimos para o legislativo municipal e o Orçamento da Câmara Municipal foi fixado em valor superior ao limite total da
despesa do Poder Legislativo Municipal estabelecido no art. 29-A da CF88.

Itens 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1 e 2.9.1- Ausência de consistência nas informações prestadas ao TCE/MA relativas ao cumprimento do limite máximo da despesa
com pessoal (aplicação superior à receita corrente líquida).

Itens 2.1.11.1.1 , 2.11.1.2 e 2.11.1.3- Baixa efetividade na arrecadação de tributos previstos na lei orçamentária anual atualizada Os dados fornecidos
pelo gestor, a partir de captura no seu sistema de contabilidade e exportados para o SAE divergem das informações constantes do RREO (Anexos 8 e
12), motivo pelo qual esta irregularidade também foi mantida; Desequilíbrio entre as despesas fixadas e as receitas previstas na Lei Orçamentária
Anual Despesas empenhadas em montante superior às receitas arrecadadas no exercício

 

Assim, os autos foram encaminhados ao douto Ministério Público de Contas – MPC/MA para manifestar-se, aquele parquet ao analisar a matéria opinou
por meio do Parecer nº 146/2021/ GPROC2/FGL, da lavra da Procuradora Flávia Gonzalez Leite, o seguinte:

 

[....]

 

“ Ante o exposto, e 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.”
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VOTO

 

 

Diante do exposto, Senhor Presidente e Senhores Conselheiros, manifesto minha discordância do Parecer nº 146/2021 – GPROC2/FGL , da lavra da
Procuradora Flávia Gonzalez Leite, do Ministério Público de Contas-MPC/TCE, em razão de que as irregularidades remanescentes não são
caracterizadoras de prejuízos ao erário, votando nos seguintes termos, para que esta Egrégia Corte de Contas, assim decida:

 

I. Emitir Parecer Prévio pela aprovação com ressalvas das Contas Anuais do Município de Paulino Neves/MA, exercício financeiro de 2018, de
responsabilidade Roberto Silva Maues - Prefeito e ordenador de despesas nos termos do art. 10, inciso I da Lei nº 8.258/2005 (LOTCE/MA) e tendo em
vista que as irregularidades remanescentes não são caracterizadoras de prejuízos ao erário, conforme demonstrados nos itens seguintes;

1.
Impropriedades na manutenção do Portal da Transparência que se trata de uma exigência importantíssima para o acompanhamento dos1.
gastos públicos – item 2.3.6 do RI nº 6.5.5/2021,
Não observância da Tabela 23 da Portaria TCE/MA 1.296/2017, ou seja, valor superior ao limite total da despesa do Poder Legislativo2.
Municipal, descumprindo o art. 29-A da CF88 – itens 2.5 e 2.5.2 do RI nº 6.5.5/2021.
Ausência de consistência nas informações prestadas ao TCE/MA relativas ao cumprimento do limite máximo da despesa com pessoal – itens3.
2.6.1, 2.7.1, 2.8.1 e 2.9.1 do RI nº 6.5.5/2021,
Baixa efetividade na arrecadação de tributos previstos na lei orçamentária anual atualizada os dados fornecidos pelo gestor, a partir de4.
captura no seu sistema de contabilidade e exportados para o SAE divergem das informações constantes do RREO – itens 2.1.11.1.1, 2.11.1.2
e 2.11.1.3 do RI nº 6.5.5/2021.

 

II. Enviar à Procuradoria Geral de Justiça, em cinco dias após o trânsito em julgado, uma via do Parecer Prévio acompanhado da documentação
necessária ao ajuizamento de eventual ação judicial,

 

III.. Enviar à Câmara dos Vereadores de Paulino Neves/MA, em cinco dias após o trânsito em julgado, o Parecer Prévio acompanhado do respectivo
processo de contas e do Balanço Geral do Município de Paulino Neves, integrado pela documentação constante do Anexo I, Módulo I e II da Instrução
Normativa do TCE/MA nº 009/2005, de 2 de fevereiro de 2005.

 

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 28 DE ABRIL DE 2021.

 

 

 

Álvaro César de França Ferreira

Conselheiro Relator

 

 


