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Processo TCE/MA nº 5284/2019
Natureza: Prestação de contas anual de governo
Exercício financeiro: 2018
Ente: Município de Sítio Novo / MA
Responsável: JOÃO CARVALHO DOS REIS
Ministério Público de Contas: -
Relator: Raimundo Oliveira Filho

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO Nº 4935/2020

Exmo. Sr. Relator,

Nos termos do Capítulo III do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA), aprovado pela Resolução TCE/MA nº 001,
de 21 de janeiro de 2000, apresentamos RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO CONCLUSIVO do processo em epígrafe, que trata da prestação de contas
anual de governo do(a) Exmo(a). Sr(a). JOÃO CARVALHO DOS REIS, Prefeito(a) Municipal de Sítio Novo / MA no exercício financeiro de 2018.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS / ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE

1.1. Exame realizado de acordo com as diretrizes institucionais estabelecidas pelo Tribunal e operacionalizadas por ordem de serviço da Secretaria de
Controle Externo.

QUADRO 1: VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA

DATA DE RECEBIMENTO DA CITAÇÃOPRORROGAÇÃO DE PRAZOPRAZO FINALDATA DE APRESENTAÇÃO DA DEFESA
27/02/2020 02/03/2020 11/05/2020 11/05/2020

1.2. Conforme acima demonstrado, o(a) Exmo(a). Sr(a). JOÃO CARVALHO DOS REIS, encaminhou defesa dentro do prazo legal.

2. DA ANÁLISE DA DEFESA

Esta seção encontra-se estruturada de acordo com o item ‘3.1. Síntese das ocorrências’ que consta na conclusão do Relatório de Instrução nº
4735/2020.

Item: 2.3.4.1
Critério:  Apresentar, tempestiva e integralmente, informações relativas ao planejamento governamental do município
Condição encontrada:  Ausência de prestação de informações ao TCE/MA relativas ao plano plurianual
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  Com a devida vênia, foi enviado o Plano Plurianual – PPA do quadriênio 2018-
2021, foi devidamente enviado via SAE modulo Planejamento, conforme demonstram os recibos em anexo (Doc.02). Desse modo, insta pontuar
que esta falha ainda que não seja mitigada em razão do argumento supramencionado, possui natureza meramente formal, não tendo o condão de
ensejar a rejeição das contas.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  O Doc 02 anexado refere-se ao exercício 2019. Desse modo consideramos que
permanece a ocorrência.
Recomendação:  Providenciar, tempestiva e integralmente, a prestação de informações ao TCE/MA relativas ao planejamento governamental
Item: 2.3.6
Critério:  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
Condição encontrada:  Impropriedades na manutenção do Portal da Transparência
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  Ressalto que para os referidos períodos apontados como irregular, segue as
Certidões emitidas pelo TCE (Doc. 03), provando a sua regularidade.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Foram encaminhadas certidões (Doc 03), porém as datas do levantamento
especificadas nas mesmas para fins de cumprimento junto as exigências de transparência previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal são
divergentes das apontadas no Relatório como irregular. Assim a ocorrência permanece.
Recomendação:  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
Item: 2.4.6
Critério:  Enviar ao TCE/MA, no prazo regulamentar, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal
Condição encontrada:  Atraso no envio ao TCE/MA de um ou mais demonstrativos fiscais (RREO e/ou RGF)
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  Com a devida vênia, foi tempestivo o envio dos Relatórios conforme demonstra-se
mediante os recibos em anexo (Doc. 04). O fato é que houve modificação do prazo para suas apresentações, de acordo com o estabelecido através
da Resolução TCE/MA nº 298/2018, de modo que a data limite para envio encerrou-se em 31/01/2019, e não 30/01/2019. De se concluir, portanto,
que o Município cumpriu os prazos da Agenda Fiscal de publicação e encaminhamento dos Relatório de Execução Orçamentaria-RREO, e do
Relatório de Gestão Fiscal-RGF. Ad argumentandum tantum, ainda que intempestivo fosse o envio dos Relatórios, essa Corte tem julgado
regulares as contas dos gestores.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após a revisão do item apontado, opinamos por desconsiderar a ocorrência.
Recomendação:  Providenciar, tempestiva e integralmente, o envio dos demonstrativos fiscais (RREO e RGF) ao TCE/MA
Item: 2.4.8.2
Critério:  Apresentar, tempestiva e integralmente, informações relativas à constituição e organização e ao suporte da execução orçamentária e
financeira do município
Condição encontrada:  Não cumprimento de obrigação cadastral perante o TCE/MA: de informar sobre a Lei de Benefícios Tributários
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Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  Nobre Relator, nesta ocasião, requer-se a juntada dos documentos anexos (Doc. 05)
comprovando o cumprimento das exigências legais, de modo a complementar a Prestação de Contas, pugnando pelo julgamento regular do
presente achado. De outro lado, todas as Leis foram devidamente enviadas conforme se comprova com os referidos documentos encaminhados.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  No Doc 05 não consta o envio da Lei de Benefícios Tributários. A ocorrência
permanece.
Recomendação:  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
Item: 2.4.8.7
Critério:  Apresentar, tempestiva e integralmente, informações relativas à constituição e organização e ao suporte da execução orçamentária e
financeira do município
Condição encontrada:  Não cumprimento de obrigação cadastral perante o TCE/MA: informar a Legislação Tributária municipal
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  Nobre Relator, nesta ocasião, requer-se a juntada dos documentos anexos (Doc. 05)
comprovando o cumprimento das exigências legais, de modo a complementar a Prestação de Contas, pugnando pelo julgamento regular do
presente achado. De outro lado, todas as Leis foram devidamente enviadas conforme se comprova com os referidos documentos encaminhados.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  A página referente a consulta do SAE encaminhada refere-se ao exercício de 2019.
A ocorrência permanece.
Recomendação:  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
Item: 2.4.8.10
Critério:  Apresentar, tempestiva e integralmente, informações relativas à constituição e organização e ao suporte da execução orçamentária e
financeira do município
Condição encontrada:  Não cumprimento de obrigação cadastral perante o TCE/MA: de informar o Plano de carreira dos profissionais da
educação básica pública
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  Nobre Relator, nesta ocasião, requer-se a juntada dos documentos anexos (Doc. 05)
comprovando o cumprimento das exigências legais, de modo a complementar a Prestação de Contas, pugnando pelo julgamento regular do
presente achado. De outro lado, todas as Leis foram devidamente enviadas conforme se comprova com os referidos documentos encaminhados.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  A página referente a consulta do SAE anexada refere-se ao exercício de 2019. A
ocorrência permanece.
Recomendação:  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
Item: 2.4.8.11
Critério:  Apresentar, tempestiva e integralmente, informações relativas à constituição e organização e ao suporte da execução orçamentária e
financeira do município
Condição encontrada:  Não cumprimento de obrigação cadastral perante o TCE/MA: de informar o Plano Municipal de Educação
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  Nobre Relator, nesta ocasião, requer-se a juntada dos documentos anexos (Doc. 05)
comprovando o cumprimento das exigências legais, de modo a complementar a Prestação de Contas, pugnando pelo julgamento regular do
presente achado. De outro lado, todas as Leis foram devidamente enviadas conforme se comprova com os referidos documentos encaminhados.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  A página encaminhada referente a consulta do SAE refere-se ao exercício de 2019.
A ocorrência permanece.
Recomendação:  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
Item: 2.4.8.14
Critério:  Apresentar, tempestiva e integralmente, informações relativas à constituição e organização e ao suporte da execução orçamentária e
financeira do município
Condição encontrada:  Não cumprimento de obrigação cadastral perante o TCE/MA: de informar as normas gerais que dispõem sobre o
tratamento diferencial e favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  Nobre Relator, nesta ocasião, requer-se a juntada dos documentos anexos (Doc. 05)
comprovando o cumprimento das exigências legais, de modo a complementar a Prestação de Contas, pugnando pelo julgamento regular do
presente achado. De outro lado, todas as Leis foram devidamente enviadas conforme se comprova com os referidos documentos encaminhados.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  A página encaminhada referente a consulta do SAE refere-se ao exercício de 2019.
A ocorrência permanece.
Recomendação:  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
Item: 2.4.8.15
Critério:  Apresentar, tempestiva e integralmente, informações relativas à constituição e organização e ao suporte da execução orçamentária e
financeira do município
Condição encontrada:  Não cumprimento de obrigação cadastral perante o TCE/MA: de informar a Lei Orgânica do Município
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  Nobre Relator, nesta ocasião, requer-se a juntada dos documentos anexos (Doc. 05)
comprovando o cumprimento das exigências legais, de modo a complementar a Prestação de Contas, pugnando pelo julgamento regular do
presente achado. De outro lado, todas as Leis foram devidamente enviadas conforme se comprova com os referidos documentos encaminhados.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  A página encaminhada referente a consulta do SAE refere-se ao exercício de 2019.
A ocorrência permanece.
Recomendação:  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
Item: 2.5.2
Critério:  Apresentar ao TCE/MA as informações contábeis relativas às transferências de duodécimos para a Câmara Municipal
Condição encontrada:  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
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  A fim de atenuar a referida irregularidade estamos encaminhando nesta
oportunidade a Tabela e as guias de repasse (Doc.06) com todas as informações requeridas na Portaria TCE/MA nº 1.296/2017. De toda sorte, não
se pode perder de vista que a eventual não utilização do Código 8 da Tabela 23 da Portaria TCE/MA nº 1.296 de 2017, não prejudicou a análise da
Auditoria, tão pouco tem força suficiente para macular as presentes contas.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  A tabela encaminhada pela Defesa juntamente com as guias de repasse (Doc 6)
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apresenta o total de repasse anual no exercício de 2018 de R$1.091.127,74, porém de acordo com o Relatório de Instrução este valor do repasse
não está cumprindo o limite máximo de 7%; pelo que consideramos que no item ainda apresenta ocorrência.
Recomendação:  Providenciar, de forma regular, tempestiva e integral, a prestação das informações ao TCE/MA relativas à execução
orçamentária, extraorçamentária e financeira dos atos e fatos contábeis e administrativos da Prefeitura Municipal
Item: 2.5
Critério:  Verificar a compatibilidade do orçamento da Câmara Municipal em relação ao limite total da despesa do Poder Legislativo Municipal
Condição encontrada:  Orçamento da Câmara Municipal fixado em valor superior ao limite total da despesa do Poder Legislativo Municipal
estabelecido no art. 29-A da CF88
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  A defesa não se manifestou.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  A ocorrência permanece.
Recomendação:  Elaborar proposta orçamentária respeitando os limites e condições estabelecidos na Constituição Federal e da Lei Complementar
nº 101/2000
Item: 2.6.1
Critério:  Verificar a consistência das informações contidas nos demonstrativos fiscais elaborados pela parte responsável
Condição encontrada:  Demonstrativo da Apuração do Percentual de Aplicação da Despesa com Pessoal – art. 169, CF/88, regulamentado pela
LC 101/2000.
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor não se manifestou sobre a ocorrência.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Procedeu-se uma nova apuração do Percentual de Aplicação da Despesa com
Pessoal, com base nos Anexos 10 e 12 da Lei nº 4.320/64 juntados pela defesa, na qual verificou-se que o Poder Executivo aplicou 53,11%
(RECEITA CORRENTE LÍQUIDA foi de R$ 43.620.133,79 e a DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL foi de R$ 23.167.261,13)) do total da
Receita Corrente Líquida em despesas com pessoal, Assim não permanece a ocorrência do descumprindo a norma contida no art. 20, III, alínea
‘b’ da LC 101/2000.
Recomendação:  N/A
Item: 2.8.1
Critério:  Verificar a compatibilidade dos demonstrativos fiscais em relação às informações contábeis apresentadas ao TCE/MA
Condição encontrada:  Distorção relevante (variação maior do que 10%) entre as informações relativas à aplicação na 'manutenção e
desenvolvimento do ensino' apresentadas no Anexo 8 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o levantamento realizado pelos
sistemas de tecnologia da informação do TCE/MA para reprocessamento e recálculo de índices
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  Discordamos do posicionamento técnico, de modo que a divergência de valores
ocorreu em razão da falha na importação das informações ao sistema SAE, conforme os argumentos acima demonstrados, para comprovar segue a
relação dos empenhos das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino conforme demonstrativos do Balanço Geral 2018 (Doc. 09),
Anexo 6 – Plano de Trabalho, Anexo 2 – Receitas segundo as categorias econômicas e quadro exposto na petição defesa. Pelo exposto, evidencia-
se que não houve prejuízo ao erário, muito menos o Município deixou de cumprir com o limite legal, que corresponde aos gastos com função 10 –
Educação no valor de R$- 5.574.863,57, atingindo um percentual de 29,87%, despesa com na manutenção e desenvolvimento do ensino no
exercício financeiro de 2018; Assim, considerando a índole eminentemente formal do tópico em apreço, pugna-se pela sua exclusão.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  A defesa anexou Doc 09 e Doc 10 a fim de comprovar o percentual demonstrado
na tabela de 29,87% pelo que consideramos sanada a ocorrência.
Recomendação:  Compatibilizar as informações apresentadas nos demonstrativos fiscais às informações prestadas ao órgão de controle externo,
ambas elaboradas com suporte nos registros contábeis
Item: 2.9.1
Critério:  Verificar a consistência das informações prestadas ao TCE/MA para fins de aplicação de testes de auditoria
Condição encontrada:  Ausência de consistência nas informações prestadas ao TCE/MA (aplicação negativa)
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  Mais uma vez discordamos do posicionamento técnico, de modo que a divergência
de valores ocorreu em razão da falha na importação das informações ao sistema SAE, para comprovar segue a relação dos empenhos das despesas
com manutenção e desenvolvimento do ensino conforme demonstrativos do Balanço Geral 2018 (Doc. 10), Anexo 6 – Plano de Trabalho, Anexo 2
– Receitas segundo as categorias econômicas e quadro abaixo que comprovam a devida aplicação dos recursos.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  De acordo com a documentação anexada no Doc 10 consideramos que não houve
aplicação negativa, sanando a ocorrência.
Recomendação:  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
Item: 2.9.1
Critério:  Verificar a consistência das informações contidas nos demonstrativos fiscais elaborados pela parte responsável
Condição encontrada:  Ausência de consistência nas informações apresentadas no Anexo 8 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(aplicação superior aos recursos anuais totais recebidos pelo Fundeb)
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  A defesa não se manifestou.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  De acordo com a documentação anexada no Doc 10 consideramos que não houve
aplicação superior aos recursos anuais totais recebidos pelo Fundeb, sanando a ocorrência.
Recomendação:  Verificar a integridade dos registros contábeis que dão suporte à elaboração dos demonstrativos fiscais
Item: 2.9.1
Critério:  Verificar a compatibilidade dos demonstrativos fiscais em relação às informações contábeis apresentadas ao TCE/MA
Condição encontrada:  Distorção relevante (variação maior do que 10%) entre as informações relativas à aplicação dos recursos do FUNDEB na
'remuneração dos profissionais do magistério' apresentadas no Anexo 8 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o levantamento
realizado pelos sistemas de tecnologia da informação do TCE/MA para reprocessamento e recálculo de índices
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  Mais uma vez discordamos do posicionamento técnico, de modo que a divergência
de valores ocorreu em razão da falha na importação das informações ao sistema SAE, para comprovar segue a relação dos empenhos das despesas
com manutenção e desenvolvimento do ensino conforme demonstrativos do Balanço Geral 2018 (Doc. 10), Anexo 6 – Plano de Trabalho, Anexo 2
– Receitas segundo as categorias econômicas e quadro abaixo que comprovam a devida aplicação dos recursos.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  De acordo com a documentação apresentada consideramos sanada a ocorrência.
Recomendação:  Compatibilizar as informações apresentadas nos demonstrativos fiscais às informações prestadas ao órgão de controle externo,
ambas elaboradas com suporte nos registros contábeis
Item: 2.9.1
Critério:  Verificar a compatibilidade dos demonstrativos fiscais em relação às informações contábeis apresentadas ao TCE/MA
Condição encontrada:  Distorção relevante (variação maior do que 10%) entre as informações relativas à aplicação dos recursos do FUNDEB em
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'outras despesas' apresentadas no Anexo 8 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o levantamento realizado pelos sistemas de
tecnologia da informação do TCE/MA para reprocessamento e recálculo de índices
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  Mais uma vez discordamos do posicionamento técnico, de modo que a divergência
de valores ocorreu em razão da falha na importação das informações ao sistema SAE, para comprovar segue a relação dos empenhos das despesas
com manutenção e desenvolvimento do ensino conforme demonstrativos do Balanço Geral 2018 (Doc. 10), Anexo 6 – Plano de Trabalho, Anexo 2
– Receitas segundo as categorias econômicas e quadro abaixo que comprovam a devida aplicação dos recursos.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  De acordo com a documentação apresentada, consideramos sanada a ocorrência.
Recomendação:  Compatibilizar as informações apresentadas nos demonstrativos fiscais às informações prestadas ao órgão de controle externo,
ambas elaboradas com suporte nos registros contábeis
Item: 2.11.1.2
Critério:  Verificar efetividade na arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do Município, instituídos e previstos na lei
orçamentária anual atualizada
Condição encontrada:  Baixa efetividade na arrecadação de tributos previstos na lei orçamentária anual atualizada
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  No tocante a presente constatação urge esclarecer que após envidar esforços no
sentido de otimizar e tornar mais eficiente o sistema de cobrança de tributos por meio de campanha de conscientização dos contribuintes, combate
à sonegação, ações de recuperação de crédito, implementação de mecanismos de atualização cadastral e intensificação das fiscalizações, dentre
outros, a arrecadação municipal foi na ordem de 72,33% do valor orçado conforme demonstrativo de receitas prevista/arrecadada (Doc. 12).
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  De acordo com os argumentos apresentados consideramos sanada a ocorrência.
Recomendação:  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. RESUMO DO RELATÓRIO

3.1. Este Relatório de Instrução é complementar ao Relatório de Instrução nº 4735/2020.

3.2. Examinamos a Prestação de Contas Anual de Governo do(a) Prefeito(a) Municipal de Sítio Novo/MA referente ao exercício financeiro de 2018, de
responsabilidade do(a) Exmo(a). Sr(a). JOÃO CARVALHO DOS REIS, que compreende, dentre outros documentos, as Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público (DCASP) - Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais,
Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas -, em atendimento ao disposto no art. 153 do
Regimento Interno do TCE/MA.

3.3. Nossos trabalhos foram conduzidos de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBASP), que estão baseadas
nas Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIs, por sua sigla em inglês), desenvolvidas pela Organização Internacional das
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que são convergentes – com as adequações de concordância – com as Normas Internacionais de
Auditoria (ISA, por sua sigla em inglês), emitidas pela Federação Internacional de Contadores (IFAC), parcialmente derrogadas pelo dever funcional de
observância das normas legais e regulamentares aplicáveis aos servidores do TCE/MA. Somos independentes em relação ao Município, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética do TCE/MA e da INTOSAI, e cumprimos com as demais responsabilidades de acordo com
essas normas.

3.4. O Município de Sítio Novo/MA é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DCASP de acordo com o critério contábil do regime de
competência, o qual inclui determinar que o regime de competência constitui base contábil aceitável para a preparação das demonstrações financeiras nas
circunstâncias e pelos controles internos que ele determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. O regime contábil de competência reconhece as transações e outros eventos
quando ocorrem, e não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos. Portanto, as transações e os eventos são registrados
contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de
competência são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

3.5. Os responsáveis pela governança são todos aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras
do Município de Sítio Novo/MA, notadamente o(a) Prefeito(a) Municipal, Exmo(a). Sr(a). JOÃO CARVALHO DOS REIS.

3.6. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que: os documentos e as informações apresentados pelo responsável atendem aos requisitos legais;
as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e; emitir Relatório de Instrução, consoante diretrizes institucionais e normas internas editadas pela Secretaria de Controle Externo para o
exercício de 2018. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que os trabalhos realizados de acordo com as normas
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, podem influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações.

3.7. Por fim, em cumprimento à parte final do inciso V do art. 153 do Regimento Interno do TCE/MA, sugerimos a emissão de parecer prévio
considerando as seguintes ressalvas e recomendações:

3.7.1 Ressalva: 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

3.7.2 Ressalva: Irregularidade na fixação da despesa do Poder Legislativo Municipal, quando da elaboração da Lei Orçamentária Anual

3.7.3 Ressalva: 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

3.7.4 Ressalva: 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
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pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA

3.7.5 Ressalva: 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

3.7.6 Recomendação: 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

3.7.7 Recomendação: Compatibilizar as informações apresentadas nos demonstrativos fiscais às informações prestadas ao órgão de controle externo,
ambas elaboradas com suporte nos registros contábeis

3.7.8 Recomendação: 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

3.7.9 Recomendação: Elaborar proposta orçamentária respeitando os limites e condições estabelecidos na Constituição Federal e da Lei Complementar
nº 101/2000

3.7.10 Recomendação: 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

3.7.11 Recomendação: Providenciar, tempestiva e integralmente, a prestação de informações ao TCE/MA relativas ao planejamento governamental

3.7.12 Recomendação: 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
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