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GERÊNCIA DE NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO - 03

LIDERANÇA DE FISCALIZAÇÃO Nº 11

PROCESSO N° 4742/2018

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017

ENTIDADE MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO

NATUREZA DO PROCESSOPRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PREFEITO

RESPONSÁVEL JOÃO CARVALHO DOS REIS (CPF 168.460.442-72)

RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO MELQUIZEDEQUE NAVA NETO

 

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO CONCLUSIVO Nº 1677/2021

 

I– INTRODUÇÃO

Trata-se de Relatório de Instrução Conclusivo que consubstancia o resultado do exame das alegações de DEFESA apresentadas pelo Sr. João
Carvalho dos Reis, Prefeito Municipal, às ocorrências apontadas no Relatório de Instrução (RIT) n.º 19351/2018 UTCEX/SUCEX, que resultaram da
análise da Prestação de Contas Anual de Governo do Município de Sítio Novo, exercício financeiro de 2017.

 

1. BASE LEGAL E REGIMENTAL

Em atenção ao despacho do Conselheiro Substituto Melquizedeque Nava Neto, e em cumprimento ao que dispõe os artigos 153 e 157 do Regimento
Interno.

 

2. ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE

O Gestor foi citado em 21/10/2019, sendo que há 2 AR’s anexados no SPE: OH895735994BR e OH894736005BR, ambos entregues em 21/10/2019,
tendo solicitado prorrogação de prazo protocolada neste Tribunal em 25/10/2019, sendo deferido através do Ofício nº 87/2019-GCSUB2/MNN, de
05/12/2019, que foi entregue em 12/12/2019, AR OI432014259BR, que concedeu o prazo até 20/12/2019 para a apresentação da Defesa, o que ocorreu
em 19/12/2019, dentro do prazo, conforme art. 127, § 4°, da Lei 8258/2005.

 

II – DA ANÁLISE DA DEFESA

 

O presente relatório técnico está estruturado com os seguintes tópicos, enumerados por ocorrência constatada:

- Das ocorrências apontadas no relatório de análise: neste tópico transcrevem-se as ocorrências detectadas em decorrência dos exames realizados e
apontadas no relatório da unidade técnica;

- Das alegações de defesa ou razões de justificativa: este tópico contém trechos das alegações de defesa e documentos apresentados referentes à
ocorrência apontada, considerados essenciais para análise e emissão de conclusão;

- Da análise das alegações da defesa ou razões de justificativa: este tópico contém a análise a respeito do cotejamento entre as ocorrências detectadas e as
alegações apresentadas na defesa.

1 – Da ocorrência – Da responsabilidade na gestão fiscal Portal da Transparência (Item 2.3.6 do RIT)

a) “De acordo com o acompanhamento da gestão fiscal realizado pelas equipes de trabalho especializado do TCE/MA no exercício financeiro de 2017,
o Portal da Transparência do Município de Sítio Novo/MA obteve o seguinte desempenho: 05/04/2017 – IRREGULAR, 11/04/2017 – IRREGULAR,
14/07/2014 – IRREGULAR e 01/11/2017 – IRREGULAR ”.

b) Das alegações de defesa ou razões de justificativa:

O Defendente remeteu arquivo intitulado “DOC 03 – Certidões TCE.pdf com 5 certidões que comprovam a regularidade do Município de Sítio Novo
quanto às exigências do art. 48, parágrafo único, incisos II e III, c/c o art. 48ª da Lei 101/2000 para o período apontado como irregular na ocorrência.
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c) Da análise das alegações da defesa ou razões de justificativa

Por apresentar as certidões descritas em “b” acima, SANADA A OCORRÊNCIA.

2- Da ocorrência – Da responsabilidade na gestão fiscal - Portal da Transparência (Item 2.5.2 do RIT)

a) “Os sistemas de tecnologia da informação do TCE/MA registram a não utilização do Código 8 da Tabela 23 da Portaria TCE/MA nº 1.296, de 2017.
Por conseguinte, devido à omissão de informações pormenorizadas ao controle externo, restou prejudicada a verificação deste ponto de análise.”.

b) Das alegações de defesa ou razões de justificativa:

O Defendente remeteu arquivo intitulado “DOC 04 – REPASSE CAMARA.pdf com recibos e comprovantes de transferências bancárias efetuadas em
favor da Câmara Municipal de Sítio Novo, sempre em datas anteriores ao dia 20 de cada mês.

c) Da análise das alegações da defesa ou razões de justificativa

Por apresentar os documentos descritos em “b” acima, SANADA A OCORRÊNCIA.

3- Da ocorrência – Despesa com Pessoal (Item 2.6.1 do RIT)

a) “O Município de Sítio Novo/MA informou nos Demonstrativos Fiscais ter aplicado 52.80 % da receita corrente líquida em despesa com pessoal no
exercício financeiro de 2017, enquanto que os registros contábeis do SAE informam ter aplicado 61.50 %”.

b) Das alegações de defesa ou razões de justificativa:

O Defendente apresenta, às fls. 4 da Defesa, planilha com o cálculo do percentual das Despesas com Pessoal com base nos valores apurados no
RGF – ANEXO 1 e no Balanço Orçamentário (valores idênticos) cujo resultado é 52,74%. Apresenta ainda arquivo intitulado DOC 05 –
DESPESA PESSOAL.pdf, onde às fls. 1 é apresentado o ANEXO 2 – DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS, cujo valor
            de PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS é de R$ 22.190.234,03, DIVERGINDO do valor apresentado na planilha retro citada. Caso fosse
aplicado o valor apresentado no ANEXO 2, o percentual apurado seria de 53,67%.

c) Da análise das alegações da defesa ou razões de justificativa

Por apresentar os documentos-base para o cálculo dos Gastos com Pessoal e consequente resultado inferior ao limite legal, resta SANADA A
OCORRÊNCIA.

4- Da ocorrência – Da aplicação em ações e serviços públicos de saúde (Item 2.7.1 do RIT)

a) “O Município de Sítio Novo/MA informou nos Demonstrativos Fiscais ter aplicado 27.80 % em ações e serviços públicos de saúde no exercício
financeiro de 2017, enquanto que os registros contábeis do SAE informam ter aplicado 53.50 %” .

b) Das alegações de defesa ou razões de justificativa:

O Defendente, às fls. 5 da Defesa, reconhece que “ o software do sistema contábil certamente apresentou falhas e, por equívoco, não transportou
corretamente os dados”. Apresenta arquivo intitulado DOC 06 – SAUDE.pdf onde consta cópia do ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONÔMICAS (3 páginas) relativo ao exercício 2017, além de uma cópia da LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM:
31/12/2017 (44 páginas) relativa ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, às fls. 76 a 109 da Defesa, o Plano Plurianual para o período 2010 – 2013.

c) Da análise das alegações da defesa ou razões de justificativa

O Defendente não apresenta documento de retificação do Anexo 12 do RREO relativo ao 6º bimestre de 2017. Embora permaneça a divergência entre os
valores, o percentual aplicado na Saúde é superior ao mínimo Constitucional. Resta SANADA A OCORRÊNCIA.

5- Da ocorrência – Da aplicação das receitas do FUNDEB (Item 2.9.1 do RIT)

a) “ O Município de Sítio Novo/MA informou nos Demonstrativos Fiscais ter aplicado 74.00 % na remuneração de profissionais da educação básica em
efetivo exercício e 35.10 % em outras despesas, que não remuneração do magistério, enquanto que os registros contábeis do SAE informam ter
aplicado, respectivamente, 65.40 % e 25.60 %.”

b) Das alegações de defesa ou razões de justificativa

O Defendente, às fls. 5 da Defesa, reconhece que “ o software do sistema contábil certamente apresentou falhas e, por equívoco, não transportou
corretamente os dados” (Mesma alegação do tópico anterior). Apresenta arquivo intitulado DOC 07 – FUNDEB.pdf onde consta cópia do
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, do Banco do Brasil, relativo ao Município de Sítio Novo, com data de emissão de
18/12/2019, de todos os meses do exercício 2017. Apresenta ainda cópia de documento intitulado “CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA DE
01/01/2017 ATÉ 31/12/2017” relativo à Função 12 – Educação, onde o valor apresentado para o Ensino Fundamental, R$ 16.370.510,75, não
corresponde ao valor apresentado às fls. 6 e 7 da Defesa.

 

c) Da análise das alegações da defesa ou razões de justificativa
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O Defendente não apresenta planilha ou outro documento que componha os valores apresentados às fls. 1 a 24 do DEMONSTRATIVO DE
DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO, além de haver divergência entre o valor na Defesa e no documento “CONSOLIDAÇÃO GERAL DA
DESPESA DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017”. Pelas razões expostas, resta MANTIDA A OCORRÊNCIA.

6- Da ocorrência – Da análise orçamentária (Item 2.11.1.2 do RIT)

a) “Insuficiência de arrecadação, contrariando o disposto no art. 11, 13 e 58 da Lei Complementar nº 101, de 2000;”

b) Das alegações de defesa ou razões de justificativa

O Defendente apresenta arquivo intitulado DOC 08 – RECEITA ORÇADA E ARRECADADA.pdf onde consta cópia do ANEXO 10 -
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA relativo ao exercício 2017.

c) Da análise das alegações da defesa ou razões de justificativa

O Município previu e arrecadou receitas próprias, atendendo ao art. 11 da LRF. Resta SANADA A OCORRÊNCIA.

7- Da ocorrência – Divergência de Informações (Item 3.0.5 do RIT)

a) “ Os sistemas de tecnologia da informação do TCE/MA, a partir de cruzamento com fontes externas de informação, evidenciam omissão no registro
das receitas abaixo discriminadas e/ou divergência entre os diversos bancos de dados enviados aos TCE/MA, conforme demonstra o Anexo A deste
Relatório de Instrução, o que compromete a integridade da aferição dos índices de aplicação constitucional da receita de impostos e de transferências
na Saúde e na Educação, como se demonstra alguns exemplos abaixo:”

DESCRIÇÃO                         RREO – ANEXO 8                 RREO - ANEXO 12                SAE

Imposto Sobre Serviços          R$ 562.010,47                        R$ 562.010,47                        R$ 0,00

b) Das alegações de defesa ou razões de justificativa

“No tocante a Receitas de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISS, percebe-se que houve inconsistências no envio dos dados da prestação
de contas, o software do sistema contábil certamente apresentou falhas e, por equívoco, não transportou corretamente os dados, para sistema de
prestação de contas, módulo SAE, sendo certo que valores arrecado foram na ordem de 564.722,48, conforme se faz prova documentação em anexo,
(doc. 09). (Arquivo 1.07.00);”. O Defendente apresenta ainda arquivo intitulado DOC 09 – RECEITAS SEGUNDO CATEGORIA ECONÔMICA  onde
é apresentada cópia do ANEXO 2 – DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS, cujo valor de IMPOSTOS SOBRE A
PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – ISS é de R$ 564.722,48, divergindo do valor apresentado nos Anexos 8 e 12, R$ 562.010,47, conforme
aponta o RIT.

c) Da análise das alegações da defesa ou razões de justificativa

Apesar do Defendente reconhecer a falha, o valor apresentado diverge em 0,48%, não prejudicando nenhum índice, sendo irrelevante para análise. Resta
SANADA A OCORRÊNCIA.

8 - Da ocorrência – Divergência de Informações (Item 3.0.6 do RIT)

a) “O Anexo B deste Relatório de Instrução evidencia distorção relevante entre os valores demonstrados no Balanço Orçamentário e os dados
primários (registros de atos e fatos contábeis) informados ao TCE/MA por meio do SAE-Execução, o que compromete, por amostragem probabilística
estratificada, a integridade das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público elaboradas pelo Município de Sítio Novo/MA”.

b) Das alegações de defesa ou razões de justificativa

Às fls. 8 da Defesa, “ No tocante as RECEITAS apuradas pelo TCE no ANEXO –B, no qual consta diversas divergências entre as informações nos
demonstrativos B.O. e SAE, fato esse ocorrido quando da importação dos dados através do software do sistema contábil certamente apresentou falha e,
por equívoco, não importou os valores registrados conforme demonstrado no Balanço Orçamentário em anexo, quadro de RECEITAS, o ANEXO
02–Receita Despesas Segundo a Categoria Econômica, reenviados novamente a documentação sub examinem. (doc. 10).(Arquivo 1.08.00)”.

c) Da análise das alegações da defesa ou razões de justificativa

O Defendente remeteu arquivo intitulado “DOC 10 - RECEITAS SEGUNDO CATEGORIA ECONOMICA.pdf”, porém não faz prova de que o
Sistema SAE foi atualizado. Resta MANTIDA A OCORRÊNCIA.

IV – RESUMO DO RELATÓRIO

Após análise da Defesa apresentada pelo Sr. João Carvalho dos Reis, Prefeito Municipal, às ocorrências apontadas no Relatório de Instrução (RIT) n.º
19351/2018 UTCEX/SUCEX, conclui-se que:

a) As ocorrências relativas aos itens 1, 2, 3, 4, 6 e 7 deste RIT foram sanadas;

b) As ocorrências relativas aos itens 5 e 8 deste RIT NÃO foram sanadas.

É a informação.
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