
Página 1 de 3

                                             

 

Processo nº 3309/2010-TCE1.

Natureza: Prestação de contas anual do Prefeito2.

Exercício financeiro: 20093.

Entidade: Município de São Pedro da Água Branca4.

Responsável: Vanderlúcio Simão Ribeiro - Prefeito, CPF nº 508863981-34, residente Rua Gaspar Dutra, s/n, Centro, São Pedro da Água Branca-
MA, CEP 65.924-000

5.

Procuradores constituídos: Sérgio Eduardo de Matos Chaves (OAB/MA nº 7.405), Antonio Gonçalves Marques Filho (OAB/MA nº 6.527) e
Romualdo Silva Marquinho (OAB/MA nº 9.166)

6.

Ministério Público de Contas: Procuradora Flávia Gonzalez Leite7.

Relator: Conselheiro-Substituto Osmário Freire Guimarães8.

 9.

Prestação de contas anual do Prefeito de São Pedro da Água Branca, relativa ao exercício financeiro de 2009. Emissão de parecer prévio pela
desaprovação. Enviar cópia de peças processuais à Câmara Municipal de São Pedro da Água Branca e à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado.

10.

 11.

PARECER PRÉVIO PL-TCE Nº 65/20141.

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. 10,
I, e o art. 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 voto do Relator, acolhido o Parecer nº 4140/2013 do Ministério Público de Contas:

emitir parecer prévio pela desaprovação das contas do Prefeito de São Pedro da Água Branca, Senhor Vanderlúcio Simão Ribeiro, 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, apontadas no Relatório de Informação Técnica (RIT) nº 511/2010 UTCOG-NACOG 3:

1.

a.1) o gestor não anexou à sua prestação de contas, os seguintes documentos relacionados no anexo I, módulo I, da Instrução Normativa (IN) TCE/MA nº
009/2005 (seção II, item 2):

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.

relação das contribuições previdenciárias (demonstrativo nº 11 e 12);4.

relação do titular do órgão responsável pela educação com os principais indicadores;5.

relação dos povoados existentes no município;6.

identificação das escolas por nível de ensino;7.

identificação das escolas, construídas ou reformadas;8.

informativo sobre o numero de alunos por nível de ensino;9.

identificação dos veículos vinculados à educação10.

relatório de gestão devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS);11.

protocolo de entrega da Programação Pactuada Integrada – PPI;12.

cópia do protocolo de entrega dos relatórios do Sistema de Informações sobre o Orçamentos Públicos (SIOPS);13.

relação das unidades de atendimento;14.

relação de contratos e convênios da saúde com instituições privadas15.
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a.2) ausência dos anexos de metas e riscos fiscais, fato que configura violação ao art. 4º, §§ 1º e 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, c/c o art. 5°, II, da
Lei nº 10.028/2000, e estando em desacordo com o Anexo I, Módulo I, Item IV, “a”, da INTCE/MA nº 09/2005 (seção IV, item  1.2.2, c/c item 4.5);

a.3) não foi possível verificar se os valores repassados ao Legislativo ocorreram dentro do prazo previsto no art. 168 da Constituição Federal, pois o
gestor não enviou cópias das guias de repasses para verificação do total transferido à Câmara (seção IV, item 3.3);

a.4) o município não possui plano de cargos e salários dos servidores (seção IV, item 6.1);

a.5) ausência de cópia da relação de servidores contratados por tempo determinado, conforme disposto no módulo I, anexo I, VI, letra e, da IN TCE/MA
nº 09/2005 (seção IV, item 6.4);
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a.6) a despesa de pessoal do município foi de 58,27% do total da receita corrente líquida, descumprindo a norma contida no art. 20, III, alínea “b” da Lei
Complementar 101/2000 (seção IV, item 6.5.1);

a.7) não envio de cópias da lei que cria o Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS), do parecer do CACS, do Relatório Geral da
Educação e do Relatório de Gestão (Lei nº 11.494/2007, art. 24, e IN TCE/MA nº 09/2005) (seção IV, item 7.2);

a.8) aplicação de menos de 60% dos recursos do FUNDEB em gastos com a remuneração dos profissionais do magistério (59,47%), não cumprindo o
estabelecido no artigo 60, parágrafo 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e no artigo 22 da Lei Federal 11.494/2008 (seção
IV, item 7.3.1);

a.9) ausência do resumo anual da folha de pagamento do pessoal da saúde visado pelo CMS e do Plano Municipal de Saúde impediu a avaliação do
desempenho alcançado, não sedo observada a disposição do art. 15, VIII, Lei nº 8.080/1990 e art. 1º, II da Lei nº 8.142/1990 e IN TCE/MA nº 009/2005,
item IX, letra “a” (seção IV, item 8.2);

a.10) não cumprimento do estabelecido no artigo 77 do ADCT, para o percentual de aplicação com da saúde; a aplicação foi de apenas 6,49% da receita
resultante de impostos e transferências (seção IV, item 8.3.1);

a.11) impossibilidade de avaliar o desempenho alcançado na saúde e na assistência social, tendo em vista a ausência dos anexos de metas fiscais e riscos
fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentária (seção IV, itens 8.4 e 9.3);

a.12) ausência da Lei que criou Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Plano de Assistência Social, estando em desacordo com os artigos
17, § 4º, e 30 da Lei nº 8.742/1993 (seção IV, itens 9.1);

a.13) o relatório de controle interno não está de acordo com as exigências contidas na Lei Complementar nº 101/2000 (arts. 4º, I e 50, § 3º), Lei nº
4.320/1964 (arts. 76 a 80) e  Anexo I, Módulo I, Inciso II da IN TCE/MA nº 009/200 (seção IV, item 11);
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a.14) de acordo com o Sistema FINGER-LRF-Net, do TCE/MA, o gestor está em débito com o encaminhamento e a publicação dos Relatórios
Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) do 1º ao 6º bimestres e dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) do 1º e 2º semestres (seção IV, item 13.1);

a.15) não restou comprovada a realização de audiências públicas no município, conforme disposto no art. 9º, § 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal
(seção IV, item 13.3)

enviar à Câmara Municipal de São Pedro da água Branca, em cinco dias, após o trânsito em julgado, uma via do parecer prévio, para a deliberação
prevista no § 2º do art. 31 da Constituição Federal, em conformidade com a determinação disposta no art. 8º da IN TCE/MA nº 009/2005;

1.

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

2.

Presentes à sessão os Conselheiros Edmar Serra Cutrim (Presidente), Raimundo Oliveira Filho, Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior, João Jorge
Jinkings Pavão, José de Ribamar Caldas Furtado e Joaquim Washington Luiz de Oliveira, os Conselheiros-Substitutos Antônio Blecaute Costa Barbosa e
Osmário Freire Guimarães (Relator) e o Procurador de Contas Douglas Paulo da Silva.

Publique-se e cumpra-se.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luís, 4 de junho de 2014.
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 1.

Conselheiro Edmar Serra Cutrim2.

Presidente

 1.

 2.

Conselheiro-Substituto Osmário Freire Guimarães3.

Relator

Douglas Paulo da Silva

Procurador de Contas
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Assinado eletrônicamente por:

Edmar Serra Cutrim
Presidente
423314471188201-232
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