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Processo nº 3317/2011

Natureza: Prestação de Contas Anual do Prefeito 

Entidade: Prefeitura Municipal de Viana 

Exercício Financeiro: 2010 

Responsável: Rivalmar Luis Gonçalves de Moraes, Prefeito Municipal, CPF 332.123.413-00, (não localizado em citação anterior pelos Correios - citado
por edital)

Ministério Público de Contas: Procurador Douglas Paulo da Silva 

Relator: Conselheiro-Substituto Melquizedeque Nava Neto

 

 

Prestação de contas anual de governo do município de Viana, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do Senhor Rivalmar Luis Gonçalves de
Moraes, Prefeito Municipal. Desaprovação das contas. Encaminhamento à Câmara Municipal de Viana e à Procuradoria-Geral de Justiça.

 

 

PARECER PRÉVIO PL-TCE/MA N° 63/2016

 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso da competência que lhe conferem o art. 172, inciso I, da Constituição Estadual e o art. 1º, inciso I,
c/c o art. 10, caput, da Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), decide, por unanimidade, em sessão ordinária do pleno, nos
termos do relatório e voto do Relator, acolhendo a manifestação do Ministério Público de Contas:

 

a) emitir parecer prévio pela desaprovação das contas de governo de responsabilidade do Senhor Rivalmar Luis Gonçalves de Moraes, Prefeito
Municipal, no exercício financeiro de 2010, com fundamento no art. 1º, inciso I, c/c os arts. 8.º, § 3.º, inciso III, e 10, inciso I, da Lei Estadual nº
8.258/2005, em razão das seguintes irregularidades apontadas no Relatório de Informação Técnica nº 1416/2012 UTCOG-NACOG 03:

 

1.    não encaminhamento da relação de bens móveis e imóveis adquiridos com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), contrariando o disposto no art. 7º, inciso VI, da Instrução Normativa (IN) TCE/MA nº
014/2007 (seção II, item 2, seção IV, subitem 7.2, letra “a”);

 

2.    não encaminhamento do termo do convênio e respectiva lei autorizadora da municipalização e/ou estadualização, parcial ou total do ensino,
contrariando o art. 7º, inciso II, da IN TCE/MA nº 014/2007 (seção IV, subitem 7.2, letra “a”);

 

3.    não foi encaminhada cópia da lei de criação do Conselho Municipal de Saúde, infringindo o disposto na alínea “c” do item IX do Módulo I do
Anexo I da IN TCE/MA Nº 009/2005 (seção IV, subitem 8.2, letra “a”);

 

4.    abertura de créditos adicionais suplementares, por excesso de arrecadação, no valor de R$ 5.150.250,00, sem lastro financeiro, contrariando o
princípio constitucional da eficiência e os arts. 43, § 3º, e 89 da Lei nº 4.320/1964 (seção IV, subitem 3.1);

 

5. descumprimento do art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal, pelo repasse de recursos ao Poder Legislativo excedendo o limite de 7% em 1,08%
(seção IV, subitem 3.3);

 

6.    divergência de R$ 692.074,62 entre o Balanço Financeiro e demais documentos de suporte à contabilização do saldo financeiro contrariaram a
Norma Brasileira de Contabilidade Técnica (NBC T) nº 2.2 e o art. 89 da Lei nº 4.320/1964 (seção IV, subitem 3.4);
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7.    infração ao art. 164, § 3º, da Constituição Federal c/c o art. 43 da Lei Complementar nº 101/2000 pela manutenção de R$ 13.275,60 em caixa (seção
IV, subitem 3.4);

 

8.    ausência de lei municipal estabelecendo os casos passíveis de terceirização, contrariando o princípio constitucional da legalidade esculpido no caput
do art. 37, da Constituição Federal c/c os arts. 2º e 6º da Lei nº 8.666/1993, e a letra “f” do item VI do Módulo I do Anexo I da IN TCE/MA nº 009/2005
(seção IV, subitem 3.7);

 

9.    não há comprovação da criação do Conselho de Alimentação Escolar, contrariando o princípio constitucional da legalidade,  o art. 18 da Lei nº
11.947/2009 c/c o art. 208, inciso VII, da Constituição Federal  (seção IV, subitem 7.1);

 

10. descumprimento do percentual estabelecido no caput do art. 212 da Constituição Federal pela aplicação de 23,75% da receita de impostos e
transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino (seção IV, subitem 7.4, letra “a”);

 

11. descumprimento do percentual estabelecido no caput do art. 22 da Lei Federal nº 11.494/2007 pela aplicação de 53,45% dos recursos oriundos do
Fundeb na remuneração dos profissionais da educação (seção IV, subitem 7.4, letra “b”);

 

12. não foram prestadas informações sobre a gestão da assistência social no município, descumprindo o parágrafo único do art. 70 c/c o art. 203 da
Constituição Federal (seção IV, item 9);

 

13. não houve correspondência entre as informações contábeis demonstradas nos relatórios de gestão fiscal e as do Balanço Geral, contrariando os arts.
85 e 89 da Lei nº 4.320/1964 (seção IV, subitem 10.2);

 

14. emissão do relatório exigido pelo Anexo I, Módulo I, item II, da IN TCE/MA Nº 009/2005, pelo próprio Prefeito, contrariando o princípio
administrativo da segregação de funções (seção IV, subitem 11.1);

 

15. encaminhamento intempestivo dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária referentes ao 1º ao 6º bimestres, contrariando o parágrafo único
do art. 53 da Lei Orgânica do TCE/MA e os termos da IN TCE/MA nº 008/2003 (seção IV, subitem 13.1, letra “a”);

 

16. encaminhamento intempestivo dos Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1º e 2º semestres, via sistema informatizado Finger, contrariando o art.
53 da Lei Orgânica do TCE/MA e os termos do art. 11, § 5º, da IN TCE/MA Nº 008/2003 (seção IV, subitem 13.1, letra “b”);

 

17. não houve comprovação da publicação e divulgação dos Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao 1º e 2º semestres, na forma disposta pelo art. 276, §
3º, do Regimento Interno (seção IV, subitem 13.1, letra “b”);

 

18. não há registro da realização de audiências públicas, conforme exige o art. 48, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000 (seção IV, subitem
13.3);

 

b) enviar à Câmara Municipal de Viana, em cinco dias após o trânsito em julgado, uma via original do Parecer Prévio para a deliberação prevista no § 2º
do art. 31 da Constituição Federal; 

 

c) enviar à Procuradoria-Geral de Justiça, em cinco dias após o trânsito em julgado, uma cópia do Parecer Prévio para os fins que entender pertinentes.
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Presentes à sessão os Conselheiros João Jorge Jinkings Pavão (Presidente), Raimundo Oliveira Filho, Álvaro César de França Ferreira e Raimundo
Nonato de Carvalho Lago Júnior, os Conselheiros-Substitutos 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, 1.º de junho de 2016. 

                 

            Conselheiro João Jorge Jinkings Pavão 

          Presidente

 

                  Conselheiro-Substituto Melquizedeque Nava Neto 

       Relator 

 

 

Paulo Henrique Araújo dos Reis

Procurador de Contas                                                                                                                                                                        

Assinado eletrônicamente por:

Melquizedeque Nava Neto
Relator
425944667246445-998

João Jorge Jinkings Pavão
Presidente
425785534727807-681

Paulo Henrique Araújo do Reis
Procurador de Contas
4257947923610876-628


	
	Processo nº  3317/2011

	                 
	            C onselheiro João Jorge Jinkings Pavão  
	
	                   Conselheiro-Substituto Melquizedeque Nava Neto  



