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Processo nº 3883/2019 – TCE

Natureza: Prestação de Contas Anual do Prefeito

Exercício financeiro: 2018

Entidade: Município de São Luís

Responsável: Edivaldo de Holanda Braga Júnior, CPF nº 407.564.593-20, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, nº 20, Edifício Córdoba,
Apto. 702, Calhau, CEP 65.945-000, São Luís/MA.

Procurador constituído: Alexandre Cavalcanti Pereira, OAB/MA nº 6257

Ministério Público de Contas: Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis

Relator: Conselheiro João Jorge Jinkings Pavão

 

Prestação de Contas Anual do Prefeito do Município de São Luís, Senhor Edivaldo de Holanda Braga Júnior, relativa exercício financeiro de 2018.
Análise técnica realizada em conformidade com as diretrizes institucionais estabelecidas pelo Pleno do TCE – MA para o exercício de referência. C
umprimento dos índices constitucionais de aplicação de recursos na saúde, na manutenção e desenvolvimento da educação e na destinação de recursos do
FUNDEB com a remuneração dos profissionais da educação básica Inexistência de ocorrências. Emissão de Parecer Prévio pela Aprovação das contas.
Recomendações. Encaminhamento à Câmara Municipal de São Luís. Arquivamento eletrônico de cópia dos autos para os fins legais.

 

PARECER PRÉVIO PL-TCE nº 40/2021

 

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, no uso da competência que lhe conferem o art. 172, inciso I, da Constituição Estadual, e o art. 1º, I, da Lei
nº 8.258, de 6 de junho de 2005 (Lei Orgânica do TCE/MA), decide, por unanimidade, em sessão plenária ordinária, nos termos do relatório e voto do
Relator, de acordo com o Parecer nº 8/2021-GPROC3/PHAR do Ministério Público de Contas:

 

I) emitir parecer prévio pela aprovação das contas anuais do Município de São Luís, relativas ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do
Prefeito, Senhor Edivaldo de Holanda Braga Júnior, constantes dos autos do Processo nº 3883/2019, com fundamento nos artigos 1º, inciso I, 8º, § 3º, I e
10, I, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista que a prestação de contas representa de forma adequada a situação orçamentária,
financeira, contábil e patrimonial do Município, e observa os princípios constitucionais e legais que regem a administração pública;

 

II) proceder as seguintes ressalvas e recomendações ao responsável:

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 Sistema de Auditoria Eletrônica (SAE) de informações incompletas;

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;

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;

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;

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;

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;

III) dar ciência ao Senhor Edivaldo de Holanda Braga Júnior, por meio da publicação deste parecer prévio no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA;

IV) recomendar ao Senhor Presidente da Câmara do Município de São Luís/MA, com fulcro no, art. 31, §3º, da Constituição Federal, c/c o art. 56, §3º,
da Lei Complementar n.º 101/2000, que disponibilize as presentes contas, durante 60 (sessenta) dias, a qualquer contribuinte, para exame e apreciação,
do que deverá ser dada ampla divulgação;
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V) encaminhar, em cinco dias após o trânsito em julgado, o processo em análise à Câmara Municipal de São Luís, acompanhado deste parecer prévio e
da sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE/MA para julgamento, por força da deliberação prevista no § 2º do art. 31 da Constituição Federal,
para fins do art. 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (alterado pela Lei Complementar nº 135, de 4 de julho de
2010);

VI) determinar o arquivamento, neste Tribunal de Contas, de cópias das principais peças processuais, para os devidos fins de direito.

 

Presentes à sessão os Conselheiros Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior (Presidente), Álvaro César de França Ferreira, João Jorge Jinkings Pavão
(Relator), Edmar Serra Cutrim, José de Ribamar Caldas Furtado e Joaquim Washington Luiz de Oliveira, os Conselheiros-Substitutos Antonio Blecaute
Costa Barbosa, Melquizedeque Nava Neto e Osmário Freire Guimarães e o Procurador Jairo Cavalcanti Vieira, membro do Ministério Público de Contas.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, em São Luís, 27 de janeiro de 2021.

 

Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior

Presidente

 

 

Conselheiro João Jorge Jinkings Pavão

Relator

 

 

Jairo Cavalcanti Vieira

Procurador de Contas

Assinado eletrônicamente por:

Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior
Presidente

João Jorge Jinkings Pavão
Relator

Jairo Cavalcanti Vieira
Procurador de Contas


