
Página 1 de 3

                                             

GERÊNCIA DE NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO 03
LIDERANÇA DE FISCALIZAÇÃO nº 11
Relatório de Instrução de Recurso de Reconsideração nº 688/2020

PROCESSO N°
3972/2017
NATUREZA DO PROCESSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO
2016
ENTE DA FEDERAÇÃO
MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA
ÓRGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL
RESPONSÁVEL
JAIRO MADEIRA E COIMBRA
RESPONSÁVEL CONTÁBIL 
MANOEL AGUIAR REINALDO - MA-008596/O-6
RELATOR
CONSELHEIRO SUBSTITUTO ANTÔNIO BLECAUTE COSTA BARBOSA

Sr. Relator,

Em cumprimento ao despacho do RELATOR CONSELHEIRO SUBSTITUTO ANTÔNIO BLECAUTE COSTA BARBOSA, nos termos da Seção III
do Capítulo III do Título IV da Lei n.º 8.258 de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE-MA), e em atendimento ao disposto nos artigos 153 e 157 do
Regimento Interno, apresenta-se o RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO CONCLUSIVO resultante da análise da DEFESA apresentada pelo Senhor JAIRO
MADEIRA E COIMBRA às ocorrências apontadas no Relatório de Informação Técnica N.º 8346/2017 – UTCEX 03 - SUCEX 11 Prestação de Contas
Anual do Prefeito do Município de JOÃO LISBOA, exercício financeiro de 2016.

I– CONSIDERAÇÕES INICIAIS / ANÁLISE DA TEMPESTIVIDADE
O Gestor atendeu tempestivamente a citação (oficio 310/2017 Gab ABCB) para que no prazo de 30 (trinta) dias apresentasse razões de justificativa e
alegações de defesa sobre as ocorrências apresentadas no Relatório de Informação Técnica N.º 8346/2017 – UTCEX 03 - SUCEX 11.

Adiante apresenta-se a análise requerida no despacho do Relator.

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 que 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.
A seguir, apresenta-se o resultado da análise da Defesa interposta pelo jurisdicionado.
Exame realizado conforme as diretrizes institucionais estabelecidas pelo Pleno do TCE – MA e normas internas da SECEX para o exercício de referência
(Sessão Plenária TCE-MA do dia 11 de janeiro de 2017 e Ordem de Serviço SECEX nº 01 de 07 de março de 2017).

1 - Da ocorrência apontada na Seção II, item 1. Gestão de Pessoal
a) A partir da análise dos valores apurados, identificou-se que o Município de JOÃO LISBOA aplicou 56,35% do Total da Receita Corrente Líquida em
Despesas com Pessoal, descumprindo a norma contida no art. 20, III, alínea b da Lei Complementar 101/2000.
Das alegações de defesa ou razões de justificativa:
O Gestor alega (fl. 3 de 9 de sua peça de defesa) que no RI 8346/2017 não foram deduzidas despesas decorrentes de sentenças judiciais de competência
de período anterior, no valor de R$ 1.520.254,83, demonstradas no anexo 02 da Consolidação Geral das Despesas – medida amparada no art. 19 da LRF.
Que deduzindo este valor (R$ 1.520.254,83) do montante da despesa total com pessoal R$ 28.352.965,23 constante do RI, se teria uma despesa total de
R$ 26.832.710,40. Junta Consolidação Geral de Despesas (doc. 04) e Demonstrativo da Despesas com Pessoal (doc. 05), além de quadro de mostrativo à
fls. 3 e 4 de 9).
Da análise das alegações da defesa ou razões de justificativa:
.Do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal consta:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da
Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:
I - União: 50% (cinquenta por cento);
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).
§ 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:
I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;
II - relativas a incentivos à demissão voluntária;
III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição;
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IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18 ;
V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e
XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional no 19 ;
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes

Os Docs 04 e 05 encontram-se na sequência da peça de defesa escrita do Gestor.

De quadro do item 1.1 do Relatório 8346/2017 ver-se que a Receita Corrente Líquida do período foi de R$ 50.316.437,46.
O montante alegado como sendo o valor da despesa com pessoal R$ 26.832.710,40 corresponde a 53,32% da RCL.
Deste modo, damos a ocorrência por saneada.

2 - Da ocorrência apontada na Seção II, item 2. Gestão da Educação. Subitem 2.1 a) Demonstração do percentual mínimo para Aplicação na Manutenção
e Desenvolvimento do Ensino – Art. 212 da Constituição Federal:

A partir da análise dos Valores Apurados, identificou-se que o Município de JOÃO LISBOA aplicou 23,81% na Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino, descumprindo o estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal de 1988

Das alegações de defesa ou razões de justificativa:
A partir da fl. 5 de sua peça de defesa, o Gestor alega que a apuração constante do Relatório 8346/2017 contem equívocos por deixar de considerar,
deduzir das despesas totais com educação, dispêndios com recursos de programas como Brasil Carinho no valor de R$ 120.485,12. Considerou R$
577.578,58 em virtude de Programa de Saneamento Básico cujo valor Correto seria de R$ 731.457,19 e R$ R$ 406.476,90 referente a convênio para
construção de escola.
Reconstrói quadro (com equívocos quanto a nomenclatura de dados) e indica os Docs 06 e 07 como provas de sua argumentação.
Da análise das alegações da defesa ou razões de justificativa:
Do quadro do Relatório 8346/2017 consta que o dispêndio total com a Função Educação no exercício de 2016 foi de R$ 27.806.045,76 e que excluindo-
se as deduções por conta das receitas vinculadas (Programas específicos, Receita de Capital, Receita líquida do Fundeb, etc …) apurou-se ter havido
investimento em Modernização e Desenvolvimento do Ensino de R$ 4.713.155,65 – que representou 23,81% da Receita de Impostos (R$
19.795.353,51).
Com as alegações, demonstrativos e provas trazidas aos Autos pelo Gestor (Docs. 06 e 07 constam do arquivo da peça de defesa) a despesa total com a
Função Educação mantêm-se inalterada (R$ 27.806.045,76), inclusas as deduções mencionadas, o total investido em MDE eleva-se para R$
5.156.382,45 – 26,05% das Receitas de Impostos.

Ante a exposição e provas, damos a ocorrência por saneada.

3 - Da ocorrência apontada na Seção II, item 2. Gestão da Educação. 2.1 b) verificação de cumprimento de investir o mínimo de 60% das receitas do
FUNDEB e as Despesas com Valorização dos Profissionais da Educação:
A partir da análise dos Valores Apurados, identificou-se que o Município de JOÃO LISBOA aplicou 0,00% dos Recursos oriundos do FUNDEB em
gastos com a Remuneração dos Profissionais da Educação, descumprindo o estabelecido pelo art. 22 da Lei Federal nº 11.494/2007

Das alegações de defesa ou razões de justificativa:
Na fl. 6 de sua peça de defesa o Gestor afirma que do Total da receita do Fundeb R$ 23.988.879,4) + rendimentos de aplicações financeiras R$ 92.650,44
(perfazendo R$ 24.081.529,90) teria investido R$ 15.042.183,23 em despesas com profissionais da educação, atingindo indice de 62,46%.
Apresenta tabelas e provas agrupadas no Doc. 08 constante da defesa.
Da análise das alegações da defesa ou razões de justificativa:
O Gestor apresenta tabelas e provas agrupadas no Doc. 08 constante da defesa.
Do Doc 08 consta que montante de R$ 15.042.183,23 investido no Fundeb 60% resulta de R$ 11.858.099,40 com remuneração de dos profissionais da
educação / ensino fundamental; R$ 2.756.877,45 com remuneração de dos profissionais da educação / ensino infantil e R$ 427.206,38 com remuneração
de dos profissionais da educação / jovens e adultos.

Ante a exposição e provas, damos a ocorrência por saneada.

4 - Da ocorrência apontada na Seção II, item 3. Gestão de Saúde. a) Demonstração do percentual mínimo para Aplicação na Saúde – Art. 198 da
Constituição Federal, c/c o art. 77, III da ADCT:
Não há registro de ocorrência para este item no Relatório de Instrução Inicial

5 - Da ocorrência apontada na Seção II, item 4 Transparência (Lei 131/2009) – Art. 48 e 48-A da LC 101/2000.
Não restou ocorrência registrada para este item no Relatório de Instrução Inicial.

6 – Escrituração: item 4 b)
O gestor não discriminou no arquivo 14.0 - Anexo 06 na Função 12 - o valor correspondente a remuneração os profissionais de magistério

Das alegações de defesa ou razões de justificativa:
À fl. 7 o Gestor admite não ter encaminhado o Anexo exigido e afirma que a falha decorreu em equívoco quando da elaboração do Demonstrativo de
Despesas por Ações e Fontes. Que procedeu a correção e o envia anexo (Doc. 08).
Da análise das alegações da defesa ou razões de justificativa:
O anexo exigido consta do Doc. 08 encaminhado.
Deste modo, damos a ocorrência por saneada.

III RESUMO DO RELATÓRIO
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A partir da análise da PEÇA DE DEFESA, encaminhada pelo jurisdicionado, SUGERIMOS:
SANAR as falhas apontas no Relatório inicial de nº 8646/2017 - –UTCEX 03-SUCEX 11

À consideração superior.
São Luis, 21 de fevereiro de 2020 

Luiz Augusto Pacheco Amaral Júnior

Auditor Estadual de Controle Externo

8615

(assinado digitalmente)

Visto:

Auricea Costa Pinheiro
Líder de Fiscalização
Mat. 6858

Assinado Eletronicamente Por:
Luiz Augusto Pacheco Amaral Júnior - 8615 Em 21/02/2020
Auditor de Controle Externo
5737034557EF5B8C02C0E46513B98F901403031582761600

Visto Supervisor - Assinado Eletronicamente Por:
Auricea Costa Pinheiro - 6858 Em 21/02/2020
Gestor da Unidade Técnica de Controle Externo
310DCBBF4CCE62F762A2AAA148D556BD1403031587600000

Visto Gestor - Assinado Eletronicamente Por:
Márcio Rocha Gomes - 8904 Em 27/02/2020
Gestor da Unidade Técnica de Controle Externo
5737034557EF5B8C02C0E46513B98F901403031587600000


