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Processo TCE/MA nº 5050/2018
Natureza: Prestação de contas anual de governo
Exercício financeiro: 2017
Ente: Município de Imperatriz / MA
Responsável: FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
Ministério Público de Contas: -
Relator: Antonio Blecaute Costa Barbosa

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO Nº 21442/2019

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). FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, Prefeito(a) Municipal de Imperatriz / MA no exercício
financeiro de 2017.

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
26/11/2018 14/01/2019 25/01/2019 12/02/2019

1.2. Conforme acima demonstrado, o(a) Exmo(a). Sr(a). FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, encaminhou defesa fora 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
19090/2018.

Item: 2.3.4.2
Critério:  Apresentar, tempestiva e integralmente, informações relativas ao planejamento governamental do município
Condição encontrada:  Encaminhamento do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para a Câmara Municipal, após o prazo estabelecido no art.
35, § 2º, II do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor não apresentou alegações de defesa e/ou razões de justificativa para este
item do RI.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  A ausência de manifestação da parte responsável atrai os efeitos materiais da
revelia, nos termos do art. 127, § 5º da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005 - Lei Orgânica do TCE/MA, significando que, até prova em
contrário, os achados de auditoria são justos e verdadeiros.
Recomendação:  Providenciar, tempestiva e integralmente, a prestação de informações ao TCE/MA relativas ao planejamento governamental
Item: 2.3.4.3
Critério:  Apresentar, tempestiva e integralmente, informações relativas ao planejamento governamental do município.
Condição encontrada:  Encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual para a Câmara Municipal, após o prazo estabelecido no art. 35, §
2º, III do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor não apresentou alegações de defesa e/ou razões de justificativa para este
item do RI.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  A ausência de manifestação da parte responsável atrai os efeitos materiais da
revelia, nos termos do art. 127, § 5º da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005 - Lei Orgânica do TCE/MA, significando que, até prova em
contrário, os achados de auditoria são justos e verdadeiros.
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:  O gestor alega que muitas das inconsistências encontradas no portal foram
decorrência das dificuldades de integração do software contábil com a página do portal da Transparência, mas que nos exercício de 2018 e 2019
foram tomadas medidas de substituição do software contábil e troca dos responsáveis pela manutenção do portal da transparência.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Este é um requisito indispensável para o pleno exercício do controle da sociedade
sobre a despesa pública. Por tratar-se de ocorrência de caráter temporal, as medidas supervenientes adotadas pelo gestor não tem o poder de sanar a
ocorrência.
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
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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:  O gestor alega que todos os relatórios foram enviados e publicados em jornal de
grande circulação, sendo que o próprio processo de prestação de contas de governo de 2017 foi elaborado com base nestas informações
transmitidas pelo RREO e RGF, razão porque alega não ter ocorrido prejuízo na análise do TCE-MA sobre esses relatórios.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Considerando que a parte responsável não expôs, de forma articulada, as razões de
fato e de direito com que impugna este item, consideramo-la revel, ou 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:  Providenciar, tempestiva e integralmente, o envio dos demonstrativos fiscais (RREO e RGF) ao TCE/MA
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:  O gestor alega que a não utilização do código 8 (transferência do duodécimo da
Câmara Municipal) ocorreu porque não foi possível efetuar a importação dos registros contábeis do software contábil Publicsoft utilizado pelo
município, mas que conforme comprovantes bancários anexados à defesa o limite de 6% não foi ultrapassado.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Esta ocorrência não versa sobre o envio ou não das transferências financeiras de
duodécimos para o legislativo municipal, mas da não utilização do Código 8, relativa a Tabela 23 da Portaria TCE/MA 1.296/2017, que
estabeleceu um layout para estas transferências. A criação de ferramenta que observa este layout é de responsabilidade do gestor. Ocorrência
Mantida.
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: 2.6.1
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 embora a despesa com pessoal tenha excedido o limite
estabelecido no art. 20, inciso III, alínea b da LC 101/2000, cumpriu o limite global de percentual instituído pela Constituição da República em seu
art. 169. Adicionalmente informa que, seguindo o disposto no art. 23 da LRF, efetuou o ajuste ao limite fixado na lei nos dois quadrimestres
subsequentes de 2018.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  As alegações do gestor não esclarecem as razões de fato para o não cumprimento
do dispositivo constitucional, em tela. Eventuais ajustes ocorridos no exercício subsequente, conforme alegado pelo gestor, não podem ser aferidos
com base nas informações contidas nesta prestação de contas e portanto não constituem objeto de análise para elaboração deste relatório.
Ocorrência mantida.
Recomendação:  Abster de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual; abter de criar cargo, emprego ou função pública; não alterar a
estrutura de carreira que implique aumento de despesa; não prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a
reposição decorrente de aponsetandoria ou falecimento de servidores da educação, saúde e segurança; reduzir em pelo menos vinte por cento as
despesas com cargos em comissão e funções de confiança; exonerar servidores não estáveis; enfim, promover medidas para reconduzir a despesa
com pessoal ao limite estabelecido em lei.
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 todos os balanços fiscais estão sendo refeitos com o objetivo de
apurar e corrigir a inconsistência apontada e posteriormente serão enviados ao TCE-MA mediante complementação de defesa.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Considerando que a parte responsável não expôs, de forma articulada, as razões de
fato e de direito com que impugna este item, consideramo-a revel, ou 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:  Compatibilizar as informações apresentadas nos demonstrativos fiscais às informações prestadas ao órgão de controle externo,
ambas elaboradas com suporte nos registros contábeis
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 todos os balanços fiscais estão sendo refeitos com o objetivo de
apurar e corrigir a inconsistência apontada e posteriormente serão enviados ao TCE-MA mediante complementação de defesa.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Considerando que a parte responsável não expôs, de forma articulada, as razões de
fato e de direito com que impugna este item, consideramo-la revel, ou 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:  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 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 todos os balanços fiscais estão sendo refeitos com o objetivo de
apurar e corrigir a inconsistência apontada e posteriormente serão enviados ao TCE-MA mediante complementação de defesa.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Considerando que a parte responsável não expôs, de forma articulada, as razões de
fato e de direito com que impugna este item, consideramo-la revel, ou seja, justos e verdadeiros os achados de auditoria, nos termos do art. 127, §
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5º da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005 - Lei Orgânica do TCE/MA.
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 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 todos os balanços fiscais estão sendo refeitos com o objetivo de
apurar e corrigir a inconsistência apontada e posteriormente serão enviados ao TCE-MA mediante complementação de defesa.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Considerando que a parte responsável não expôs, de forma articulada, as razões de
fato e de direito com que impugna este item, consideramo-la revel, ou 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:  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 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:  O gestor alega que todos os balanços fiscais estão sendo refeitos com o objetivo de
apurar e corrigir a inconsistência apontada e posteriormente serão enviados ao TCE-MA mediante complementação de defesa.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Considerando que a parte responsável não expôs, de forma articulada, as razões de
fato e de direito com que impugna este item, consideramo-la revel, ou 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:  Verificar a integridade dos registros contábeis que dão suporte à elaboração dos demonstrativos fiscais
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 superior aos recursos anuais totais recebidos
pelo Fundeb).
Síntese das alegações de defesa e/ou razões de justificativa:  O gestor alega que todos os balanços fiscais estão sendo refeitos com o objetivo de
apurar e corrigir a inconsistência apontada e posteriormente serão enviados ao TCE-MA mediante complementação de defesa.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Considerando que a parte responsável não expôs, de forma articulada, as razões de
fato e de direito com que impugna este item, consideramo-la revel, ou 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:  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: 2.10.1
Critério:  Verificar a consistência das informações prestadas ao TCE/MA para fins de aplicação de testes de auditoria.
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 não apresentou alegações de defesa e/ou razões de justificativa para este
item do RI.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  A ausência de manifestação da parte responsável atrai os efeitos materiais da
revelia, nos termos do art. 127, § 5º da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005 - Lei Orgânica do TCE/MA, significando que, até prova em
contrário, os achados de auditoria são justos e verdadeiros.
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: 2.11.1.2
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 está providenciando a revisão do Balanço Orçamentário do
exercício de 2017 com o objetivo de sanar a inconsistência apontada e que posteriormente encaminhará ao TCE-MA em sede de complementação
de defesa.
Análise das alegações da defesa e/ou razões de justificativa:  Considerando que a parte responsável não expôs, de forma articulada, as razões de
fato e de direito com que impugna este item, consideramo-la revel, ou 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:  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 19090/2018.

3.2. Examinamos a Prestação de Contas Anual de Governo do(a) Prefeito(a) Municipal de Imperatriz/MA referente ao exercício financeiro de 2017, de
responsabilidade do(a) Exmo(a). Sr(a). FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, 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
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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 Imperatriz/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 Imperatriz/MA, notadamente o(a) Prefeito(a) Municipal, Exmo(a). Sr(a). FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS.

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 2017. 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: Percentual de aplicação mínima da receita de impostos e de transferências em ações e serviços públicos de saúde não confirmado pela
aplicação de testes de consistência de dados primários e analíticos realizados pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA.

3.7.2 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 analíticos (Finger) realizados pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA

3.7.3 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 analíticos (Finger) realizados
pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA

3.7.4 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 analíticos
(Finger) realizados pelos sistemas eletrônicos do TCE/MA

3.7.5 Ressalva: Limitação no escopo de auditoria - exame da adequada representação da posição financeira, orçamentária e patrimonial do Município em
31 de dezembro - em razão da apresentação ao TCE/MA (SAE) de dados primários inconsistentes e/ou não íntegros.

3.7.6 Ressalva: Limitação no escopo de auditoria - exame da regularidade das transferências financeiras de doudécimos para a Câmara Municipal - em
razão da apresentação ao TCE/MA (SAE) de informações incompletas.

3.7.7 Ressalva: Limitação no escopo de auditoria - exame dos percentuais de aplicação (95%) e de destinação mínima (60%) dos recursos anuais totais
dos Fundeb - em razão da apresentação ao TCE/MA (Finger) de dados analíticos inconsistentes

3.7.8 Ressalva: Despesa com pessoal acima do limite máximo estabelecido em lei complementar.

3.7.9 Ressalva: Limitação no escopo de auditoria - exame dos percentuais de aplicação (95%) e de destinação mínima (60%) dos recursos anuais totais
dos Fundeb - em razão da apresentação ao TCE/MA (SAE) de dados primários inconsistentes.

3.7.10 Recomendação: Providenciar, tempestiva e integralmente, o envio dos demonstrativos fiscais (RREO e RGF) ao TCE/MA

3.7.11 Recomendação: Abster de conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual; abter de criar cargo, emprego ou função pública; não alterar a estrutura
de carreira que implique aumento de despesa; não prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente
de aponsetandoria ou falecimento de servidores da educação, saúde e segurança; reduzir em pelo menos vinte por cento as despesas com cargos em
comissão e funções de confiança; exonerar servidores não estáveis; enfim, promover medidas para reconduzir a despesa com pessoal ao limite
estabelecido em lei.

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

3.7.13 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.

3.7.14 Recomendação: Promover a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do Município, conforme previsão contida na



Página 5 de 5

                                             

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

3.7.15 Recomendação: Verificar a integridade dos registros contábeis que dão suporte à elaboração dos demonstrativos fiscais

3.7.16 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

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

3.7.18 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

Assinado Eletronicamente Por:
Bernardo Felipe Sousa Pires Leal - 7336 Em 07/02/2020
Auditor de Controle Externo
5737034557EF5B8C02C0E46513B98F901400591581292800

Visto Supervisor - Assinado Eletronicamente Por:
Jorge Luis Fernandes Campos - 7732 Em 07/02/2020
Supervisor de Controle Externo
4734BA6F3DE83D861C3176A6273CAC6D1400591587600000

Visto Gestor - Assinado Eletronicamente Por:
Márcio Rocha Gomes - 8904 Em 10/02/2020
Gestor da Unidade Técnica de Controle Externo
5737034557EF5B8C02C0E46513B98F901400591587600000
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