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Processo TCE/MA nº 2628/2020
Natureza: Prestação de contas anual de governo
Exercício financeiro: 2019
Ente: Município de Sítio Novo / MA
Responsável: JOÃO CARVALHO DOS REIS
Ministério Público de Contas: -
Relator: Osmário Freire Guimarães

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO Nº 2116/2021

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 2019.

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
28/09/2020 01/10/2020 27/11/2020 26/11/2020

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
4228/2020.

Item: 2.11.1.1
Critério:  Verificar equilíbrio na fixação das despesas e na previsão de receitas na lei orçamentária anual.
Condição encontrada:  Desequilíbrio entre as despesas fixadas e as receitas previstas na Lei Orçamentária Anual.
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor argumenta que este superávit decorre do resultado positivo da execução
orçamentária, representando, basicamente, uma sobra de receitas correntes em relação às despesas correntes, constituindo uma receita de capital.
Entende ser apenas uma questão formal, razão pela qual pede a exclusão do item do RI.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Esta ocorrência não versa sobre o envio a verificação de superávit financeiro
apurado após a execução orçamentária, mas da elaboração do projeto e da aprovação da LOA em que as despesas fixadas não estão em equilíbrio
com as receitas previstas. Ocorrência mantida.
Recomendação:  Promover o equilíbrio orçamentário entre as despesas fixadas e as receitas previstas, quando da elaboração do projeto e da
aprovação da lei orçamentária anual.
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:  O gestor alega que o relatório do Tribunal que aponta as irregularidades no Portal
da Transparência do Município não informa de forma clara e objetiva quais itens estariam desatualizados ou irregulares, limitando-se apenas em
apontar datas de descumprimento. E que esse procedimento dificulta o exercício do contraditório, uma vez que o gestor não sabe sobre quais
pontos deve se defender. Argumenta, ainda, que para garantir a finalidade normativa de informar à população sobre os atos administrativos,
receitas, despesas, obras públicas, após cada avaliação dos portais da transparência o Tribunal deveria não apenas disponibilizar os relatório no seu
próprio site, mas notificar os interessados, dando prazo para ajustes e correções.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Os registros de regularidade ou irregularidade do portal do município, constantes
do item do RI, decorrem de verificação por amostragem aleatória, realizada pela equipe técnica do TCE e disponibilizado a cada bimestre no site
do TCE, na aba Avaliação da Transparência dos Jurisdicionados, sendo portanto representativa do exercício em análise. A certidão apensada à
defesa não suprime a ocorrência, porque não se refere a qualquer das datas onde foram apontadas irregularidades. Ocorrência mantida.
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: 2.4.8.2
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.
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor informa que o Município não dispõe de Lei que concede benefícios
tributários, razão porque não fez registro no SAE-Cadastro.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Considerando a informação prestada pelo gestor esta ocorrência perde o seu
objeto. Ocorrência não mantida.
Recomendação: 
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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:  O gestor alega que já efetuou o cadastramento da Lei do Plano de Carreira do
Magistério Municipal. Para tanto, apensou à defesa cópia da Lei e print da tela do sistema SAE-Cadastro, da aba legislação, onde consta o registro
da referida Lei.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Considerando as alegações e os elementos de prova apresentados pelo gestor,
considera-se sanada a ocorrência. Ocorrência não mantida.
Recomendação: 
Item: 2.5.2
Critério:  Verificar se os repasses de duodécimos superou os limites definidos no art. 29-A da CF88.
Condição encontrada:  Foi identificado repasses de duodécimos em valores superiores ao total da despesa do Poder Legislativo Municipal,
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, estabelecido no art. 29-A da CF/88.
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor alega que a ocorrência decorre de incompatibilidade no sistema ocorrida
no encaminhamento dos dados pelo módulo importação do Sistema SAE, mas que na prestação de contas apresentam-se valores idênticos aos
apurados pela auditoria, demonstrando não haver dolo ou má fé do defendente.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise das alegações apresentadas pelo gestor e dos elementos reunidos à
defesa, verificou-se que o limite de despesa para o Legislativo Municipal, em 2019, apurado com base na receita realizada do exercício anterior,
art. 29-A da CF/88, foi de R$ 3.472.926,64 e o total dos repasses efetivados foi de R$ 1.248.000,00. Sendo assim, restou evidenciado que o gestor
cumpriu o disposto no inciso I, §2º, art. 29-A da CF/88. Ocorrência não mantida.
Recomendação: 
Item: 2.5.2
Critério:  Verificar a regularidade das transferências de duodécimos para a Câmara Municipal.
Condição encontrada:  Ausência de envio, até o dia vinte de uma ou mais competência mensal, de duodécimo para a Câmara Municipal.
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor alega que a ocorrência decorre de incompatibilidade no sistema ocorrida
no encaminhamento dos dados pelo módulo importação do Sistema SAE, mas que na prestação de contas apresentam-se valores idênticos aos
apurados pela auditoria, demonstrando não haver dolo ou má fé do defendente.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise das alegações apresentadas pelo gestor e das guias de repasses e dos
comprovantes de transferência bancária, mês a mês, verificou-se que não ocorreram repasses à Câmara Municipal em data posterior ao dia 20 de
cada mês. Sendo assim, restou evidenciado que o gestor cumpriu o disposto no inciso II, §2º, art. 29-A da CF/88. Ocorrência não mantida.
Recomendação: 
Item: 2.5.2
Critério:  Verificar a regularidade das transferências de duodécimos para a Câmara Municipal.
Condição encontrada:  Envio, a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária Anual, de duodécimo para a Câmara Municipal.
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor alega que a ocorrência decorre de incompatibilidade no sistema ocorrida
no encaminhamento dos dados pelo módulo importação do Sistema SAE, mas que na prestação de contas apresentam-se valores idênticos aos
apurados pela auditoria, demonstrando não haver dolo ou má fé do defendente.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise das alegações apresentadas pelo gestor e dos elementos reunido à
defesa, verificou-se que o orçamento fixado para o Legislativo Municipal, em 2019, foi de R$ 1.854.676,10 e o total dos repasses foi de R$
1.248.000,00. Sendo assim, restou evidenciado que o gestor não cumpriu o disposto no inciso III, §2º, art. 29-A da CF/88. Ocorrência mantida.
Recomendação:  Observar os limites e condições estabelecidos na Constituição Federal para transferência de duodécimos para a Câmara
Municipal.
Item: 2.6.1
Critério:  Verificar a regularidade da Despesa Total com Pessoal (DTP) do Poder Executivo Municipal, em relação ao limite máximo de
comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL).
Condição encontrada:  Despesa com Pessoal acima do limite máximo estabelecido em lei complementar.
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor alega que a divergência entre os valores informados nos Demonstrativos
Fiscais e aqueles informado pelo SAE decorrem das inconsistência e inadequações deste sistema que ao processar os dados inseridos pelo setor
contábil do município gera informações distorcidas. Destaca que o percentual de gasto com pessoal foi de 51,95% e que esta informação está
consistente com com o que consta no Anexo 12 - Balanço Orçamentário do Balanço Geral (Doc. 08), apensado à defesa.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise das alegações e tomando-se as informações contidas no Anexo 12 -
Balanço Orçamentário (Doc. 08) e no Anexo 10 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Doc. 13), apensados à defesa, procedeu-se
à apuração do limite de gasto com pessoal do município. A receita corrente bruta foi de R$ 52.919.958,39, que deduzida da contribuição apurada
para o FUNDEB de R$ 3.670.072,06, resultou numa RCL de R$ 49.249.886,33 (Doc. 13). A Despesa Total com Pessoal foi de R$ 25.768.708,80,
correspondente a 52,32% da RCL. Sendo assim, o gestor cumpriu o disposto no art. 169 da Constituição Federal, c/c art. 20, III, “b” da LC
101/2000. Ocorrência não mantida.
Recomendação:  N/A
Item: 2.7.1
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 apresentadas no Anexo 12 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:  O gestor alega que a divergência entre os valores informados nos Demonstrativos
Fiscais e aqueles informado pelo SAE decorrem das inconsistência e inadequações deste sistema que ao processar os dados inseridos pelo setor
contábil do município gera informações distorcidas. Destaca que o percentual de gasto com ações e serviços públicos de saúde foi de 16,27% e que
esta informação está consistente com com o que consta no Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa (Doc. 09),
apensado à defesa.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise das alegações e tomando-se por base os demonstrativos apensados à
defesa, procedeu-se à apuração do limite de gasto com ações e serviços públicos de saúde. A receita de impostos e transferências foi de R$
20.152.633,68 (Anexo 10 - Doc.13). A Despesa Total com a função saúde foi de R$ 9.430.303,21, que deduzida dos recursos recebidos do SUS e
de convênios estaduais no valor de R$ 6.352.522,47, resultou num valor apurado de R$ 3.077.780,74, correspondente a um percentual de aplicação



Página 3 de 5

                                             

de 15,27% (Anexo 8 - Doc. 09). Sendo assim, o gestor cumpriu o disposto no art. 198, da CF/88, c/c art. 7º da LC 141/2012. Ocorrência não
mantida.
Recomendação: 
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 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:  O gestor alega que a divergência entre os valores informados nos Demonstrativos
Fiscais e aqueles informado pelo SAE decorrem das inconsistência e inadequações deste sistema que ao processar os dados inseridos pelo setor
contábil do município gera informações distorcidas. Destaca que o percentual de gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino foi de
30,14% e que esta informação está consistente com com o que consta no Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e
Programa (Doc. 10), apensado à defesa.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise das alegações e tomando-se por base os demonstrativos apensados à
defesa, procedeu-se à apuração do limite de gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino. A receita de impostos e transferências foi de R$
20.152.633,68 (Anexo 10 - Doc. 13). A Despesa Total com a função educação foi de R$ 23.051.959,12, que deduzida do recurso recebido do
FUNDEB, R$ 20.274.371,34, do FNDE e convênios, R$ 1.185.289,01, e adicionada da contribuição para o Fundo R$ 3.670.072,06, resultou num
valor apurado de R$ 5.262.370,83, correspondente a um percentual de aplicação de 26,11% (Anexos 8 - Doc.10). Sendo assim, o gestor cumpriu o
disposto no art. 198, da CF/88, c/c art. 7º da LC 141/2012. Ocorrência não mantida.
Recomendação:  N/A
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
'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:  O gestor alega que a divergência entre os valores informados nos Demonstrativos
Fiscais e aqueles informado pelo SAE decorrem das inconsistência e inadequações deste sistema, que ao processar os dados inseridos pelo setor
contábil do município gera informações distorcidas. Para comprovar suas alegações encaminhou a relação dos empenhos das despesas com
manutenção e desenvolvimento do ensino conforme Demonstrativo do Balanço Geral de 2019: Anexo 6 - Plano de Trabalho e Anexo 2 -Receitas
segundo as categorias econômicas (Doc. 11), além de Quadro de Apuração dos Gastos do FUNDEB, apensados à defesa, onde destaca que o
percentual de gasto com remuneração dos profissionais do magistério foi de 62,80% e de outras despesas de 32,30%.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Após análise das alegações e tomando-se por base os demonstrativos apensados à
defesa, procedeu-se à apuração dos limites de gasto com recursos do FUNDEB. A receita do Fundo (Principal, Complementação e remuneração de
depósitos vinculados) foi de R$ 20.309.688,43 (Anexo 2- Balanço Geral, Doc.11). A Despesa Total com remuneração dos profissionais do
magistério foi de R$ 12.746.241,60 (Anexo 6 - Balanço Geral, Doc. 11), que corresponde a um percentual de aplicação de 62,76%. As outras
despesas com recursos do Fundo totalizaram R$ 7.733.361,10 (Anexo 6 - Balanço Geral, Doc.11), que corresponde a 38,08%. Sendo assim, restou
comprovado que o gestor atendeu ao disposto no art. 60, XII, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, c/c art. 22 da Lei nº
11.494/2007. Ocorrência não mantida.
Recomendação: 
Item: 2.10.1
Critério:  Verificar se as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP) representam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em 31 de dezembro
Condição encontrada:  Ausência de integridade nas informações prestadas ao TCE/MA (diferença relevante - maior que 50%) em relação às
informações apresentadas nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP) elaboradas pela parte responsável
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor alega que a divergência entre os valores informados nos Demonstrativos
Fiscais e aqueles informados pelo SAE decorrem de inconsistências e inadequações deste sistema que ao processar os dados inseridos pelo setor
contábil do município gera informações distorcidas. Para comprovar suas alegações apresentou Quadro de Apuração das Receitas e das Despesas
extraído do Anexo 2 do Balanço Geral e Quadro Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Consolidado, do período de 01/01/2019 a
31/12/2019, em que os valores estão consistente com o Balanço Orçamentário.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  A ocorrência versa sobre inconsistência relevante (variação maior que 50%)
identificada entre os registros da receita e da despesa no Balanço Orçamentário e os dados consolidados e enviados por meio do SAE-Importação
(Anexo B do RI). O gestor evidenciou que as informações apresentadas nos demonstrativos fiscais estão consistentes com o Balanço Orçamentário
do exercício. Ocorrência não mantida.
Recomendação: 
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:  O gestor alega que a arrecadação do município ficou prejudicada em virtude do não
recebimento de transferências de capital relacionadas a convênios com a União e o Estado do Maranhão. Mas quanto às receitas próprias do
município houve um empenho no sentido de otimizá-las e tornar mais eficiente o sistema de cobrança de tributos, combate à sonegação e ações de
recuperação de créditos. Deste modo a arrecadação destas receitas foi de R$ 1.802.273,40, o que representa 96,36% do valor orçado para o
exercício de 2019.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Entende-se por satisfatórias as alegações apresentadas pelo gestor, e os elementos
de prova apensados à defesa (Doc.13), onde evidencia-se um elevado nível de efetivação das receitas tributárias próprias orçadas para o exercício
de 2019. Ocorrência não mantida.
Recomendação: 
Item: 2.11.1.3
Critério:  Verificar eventuais insuficiências de tesouraria.
Condição encontrada:  Despesas empenhadas em montante superior às receitas arrecadadas no exercício
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor não apresentou alegações de defesa e/ou razões de justificativa para esta
ocorrência do RI.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Diante da ausência de manifestação da parte responsável, consideramo-la revel, ou
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seja, justos e verdadeiros os achados de auditoria, nos termos do art. 127, § 5º da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005 - Lei Orgânica do
TCE/MA.
Recomendação:  Manter o controle orçamentário e financeiro entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo
eventuais insuficiências de tesouraria.
Item: Anexo A
Critério:  Verificar a omissão de receitas correntes de transferências constitucionais registradas no Balanço Orçamentário encerrado em 31 de
dezembro.
Condição encontrada:  Ausência de escrituração contábil de receita corrente de transferências constitucionais realizadas no exercício.
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor não apresentou alegações de defesa e/ou razões de justificativa para esta
ocorrência do RI.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Esta ocorrência alerta para a importância da efetiva arrecadação e contabilização
das receitas municipais. Os dados fornecidos pelo gestor nos demonstrativos fiscais e/ou nos registros contábeis, que constam do Anexo A do RI,
referentes a arrecadação de ICMS - Desoneração, estão abaixo dos valores levantados pelo TCE/MA junto à STN, o que caracteriza omissão de
receita. Ocorrência mantida.
Recomendação:  Efetuar a escrituração contábil de todas as receitas arrecadadas no exercício financeiro.

3. RESUMO DO RELATÓRIO

3.1. Este Relatório de Instrução é complementar ao Relatório de Instrução nº 4228/2020.

3.2. Examinamos a Prestação de Contas Anual de Governo do(a) Prefeito(a) Municipal de Sítio Novo/MA referente ao exercício financeiro de 2019, 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 2019. 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: Omissão de receitas correntes de transferências constitucionais no Balanço Orçamentário encerrado em 31 de dezembro.

3.7.2 Ressalva: Irregularidade na transferência de duodécimos para a Câmara Municipal.

3.7.3 Recomendação: Promover o equilíbrio orçamentário entre as despesas fixadas e as receitas previstas, quando da elaboração do projeto e da
aprovação da lei orçamentária anual.

3.7.4 Recomendação: Observar os limites e condições estabelecidos na Constituição Federal para transferência de duodécimos para a Câmara
Municipal.

3.7.5 Recomendação: Manter o controle orçamentário e financeiro entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo
eventuais insuficiências de tesouraria.

3.7.6 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.

3.7.7 Recomendação: Efetuar a escrituração contábil de todas as receitas arrecadadas no exercício financeiro.
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