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ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Processo nº 4159/2012
Jurisdicionado: CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS
Natureza: Prestação de Contas Anual de Gestores
Responsável: Renato Luiz Ribeiro Oliveira
Parecer nº 3/2021/ GPROC2/FGL

 

Versam os autos sobre a prestação de contas da Câmara Municipal de Anapurus, relativa ao exercício de 2011, de responsabilidade do sr. Renato Luís
Ribeiro Oliveira, Presidente e ordenador de despesas no citado exercício.

 

Examinando a prestação de contas apresentada o Setor de análise desta Casa constatou irregularidades descritas no Relatório de Instrução nº 109/2013.

 

Citado, o gestor apresentou defesa. A Análise Técnica (R.I nº 2019/2020) considerou parcialmente sanadas as ocorrências indicadas nos itens 3.1.2;
4.2.1, “c”; 4.2.2 e 4.4.1 e sanados os itens 3.2; 4.2.1, “e”; 4.4.2 e 6.1 , mantendo as demais ocorrências.

 

Além disso, o Corpo Técnico opina pela realização de nova citação do gestor, em razão da identificação de novas irregularidades quando da análise da
defesa. No entanto, considerando o teor das referidas ocorrências e que se trata da análise das contas do exercício de 2010, entende o MPC que uma nova
citação se revelaria infrutífera, haja vista que as ocorrências não causam grande impacto na apreciação das contas e que a reabertura da instrução
retardaria ainda mais o julgamento das contas.

 

Cumpre destacar as irregularidades que sujeitam o gestor ao necessário ressarcimento ao erário, mediante imputação de débito do montante total de R$
78.106,51 a seguir especificadas:

 

– item 4.4.1 – Não foram apresentadas cópias de cheques que comprovam o pagamento de R$ 77.665,69 à empresa Método Construções Civil Ltda.,
bem como não registro desse valor nos extratos bancários. Por este motivo, o gestor deve ser condenado a devolver aos cofres públicos a quantia de
R$ 77.665,69;

 

– item 4.4.3 – Foram emitidos cheques sem fundos no valor total de R$ 15.140, o que gerou a cobrança de taxas de devolução no valor total de R$
105,25, motivo pelo qual deve ser imputado débito ao gestor no valor de R$ 105,25;

 

– item 6.7.2 – Pagamento de multas e juros pelo atraso no pagamento de guias da previdência social no valor total de R$ 335,57. Portanto, o
jurisdicionado deve ser condenado a restituir ao erário R$ 335,57.

 

Outras ocorrências, também de similar gravidade, certamente sujeitam o gestor ao julgamento pela irregularidade das contas aliado a fixação de multa
compatível, quais sejam:

 

– item 2.2.1 – O repasse efetuado pelo Poder Executivo superou em R$ 4.897,96 o valor fixado na Lei Orçamentária Anual;

 

– item 3.1.2 – Na análise do repasse verificou-se que R$ 209.682,37 não transitaram pela conta bancária da Câmara Municipal;

 

– item 3.4.2 – Não foram integralmente recolhidos os valores retidos a título de contribuições previdenciárias e tributos;

 

– item 3.4.3 – O valor recolhido sob o título consignações superou em R$ 46.520,79 o valor que foi retido;
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– item 4.1.2 – Não foram recolhidos os valores referentes ao IRRF no pagamento do subsídio de três vereadores;

 

– item 4.2.1 – Irregularidades no Convite nº 2/2010;

 

– item 4.2.2 – Irregularidades no Convite nº 1/2010;

 

– item 6.2 – Subsídio dos vereadores fixados por Resolução. Além disso, o valor do subsídio efetivamente pago ao Presidente diverge do valor fixado na
Resolução;

 

– item 6.4.1 – Ausência de PCCS;

 

– item 6.4.2 – Ausência de lei que fixou os vencimentos dos servidores da Casa Legislativa;

 

– Despesas com folha de pagamento ultrapassaram o limite constitucional (70,91%);

 

– Não houve empenho e recolhimento da parte patronal das contribuições previdenciárias;

 

– item 9.1 – Não há comprovação da publicação dos RGF’s nos termos exigidos pelo art. 276, § 3º do Regimento Interno do TCE/MA.

 

A LOTCE/MA preceitua que:

 

Art. 22. O Tribunal julgará as contas irregulares quando evidenciada qualquer das seguintes ocorrências:

II – prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional ou patrimonial;

III – dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

 

Com efeito, analisando-se a prestação de contas em apreço, constatam-se várias irregularidades bem descritas no relatório técnico, ao qual se anui
integralmente.

 

É bastante clara a prática de infrações às normas legais e regulamentares de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. Os
fatos contemplados nos itens acima caracterizam desrespeito a normas constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis à matéria. Em outros casos,
consubstanciam falta de demonstração por outros meios da boa e regular aplicação dos recursos, ensejando a irregularidade das contas.

 

Ante o exposto, opina-se no sentido de que as contas prestadas devem ser julgadas irregulares (art. 22, II e III da LOTCE/MA) com as seguintes
implicações:

 

– imputação de débito correspondente às despesas não comprovadas, no montante de R$ 78.106,51, (art. 23, caput, da LOTCE/MA), acrescido de
atualização monetária e dos juros de mora devidos.
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condenação ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão das infrações às normas legais e regulamentares de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional (art. 67, III e IV da LOTCE/MA).

 

É o parecer.

 

 

São Luís-MA, 26 de Janeiro de 2021.

Assinado Eletronicamente Por:

Flávia Gonzalez Leite
Procuradora de Contas

Em 26 de Janeiro de 2021 às 12:50:44


