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ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Processo nº 4978/2017
Jurisdicionado: CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS
Natureza: Prestação de Contas Anual de Gestores
Responsável: Anastacio Alves Do Nascimento (248.290.133-20).
Parecer nº 358/2019/ GPROC1/JCV

 

                                                                                                                                                                                                                  

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPURUS/MA – CONTAS REGULARES – Apreciando a análise documental
dos autos e as informações da Unidade Técnica, este Ministério Público de Contas, manifesta-se pelo Julgamento REGULAR das contas em questão.

 

 

 

Trata-se de Prestação de Contas Anual de Gestão do Presidente da Câmara Municipal acima apontada, referente ao exercício de 2016.

 

O RIT nº. 20318/2018 – UTCEX 03 – SUCEX 11 , atestou que o responsável em destaque figurou como ordenador de despesas durante o exercício em
análise e ao final, concluiu pela inexistência de irregularidades no curso de sua gestão.

 

Após o exame das Contas pelo Corpo Técnico desta Casa, a Relatoria do feito, determinou o envio dos autos a este Órgão Ministerial para emissão de
parecer nos termos do art. 124 do RI do TCE/MA.

 

É o relatório, passa-se ao parecer e conclusão.

 

II – DO PARECER

 

As contas apresentadas foram submetidas a análise sobre o prazo de prestação de contas, resultado da análise (Licitações e Contratos, Empenho,
Liquidação e Pagamento),  Apuração dos Limites da Despesa com pessoal, percentual com Folha de Pagamento e Remuneração Individual dos
vereadores, regime Previdenciário, Escrituração Contábil e Responsabilidade Técnica, tendo os auditores assim concluído: “Não identificamos
ocorrência na amostra selecionada para a análise da Prestação de Contas da Câmara Municipal de ANAPURUS”.

 

Apesar de constar do RIT que a remuneração individual do Edis “obedeceu ao limite legal de 75% estabelecido no (Art. 29, VI,f, CRFB/88.)”, importa
seja corrigido tal equívoco, uma vez que em sendo a população de Anapurus um pouco acima de 15.000 e abaixo de 50.000 habitantes, o limite
constitucional para os subsídios dos vereadores seria de 30% do subsídio dos Deputados Estaduais (conforme disposto no art. 29, VI, b),
entretanto, tal limite, de fato não fora ultrapassado, não havendo ocorrência a ser assinalada.

 

Diante da conclusão, desnecessário se fez o ato citatório ao jurisdicionado, e, por conseguinte, o feito não comporta nenhuma diligência para o momento
necessária, portanto, estando as contas aptas para serem julgadas.

 

III – CONCLUSÃO

 

Assim sendo, à luz do que foi possível analisar, e, consubstanciado nas informações prestadas pela Unidade Técnica, o Ministério Público de Contas
opina no sentido de que as Contas em análise devem ser julgadas REGULARES, dando-se plena quitação ao Gestor, nos termos do art. 20 da
LOTCE/MA.
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São Luís-MA, 30 de Maio de 2019.

Assinado Eletronicamente Por:

Jairo Cavalcanti Vieira
Procurador de Contas

Em 30 de Maio de 2019 às 10:42:29


