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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE ALTOS. 
CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. Aspectos de gestão examinados 
com minudência. Descumprimento do índice da Despesa de Pessoal do 
Poder Executivo. Realização de gastos sem obediência à Lei de Licitações. 
Contratação de pessoal sem obediência à Constituição Federal e à Lei n° 
8.745/93. Realização de despesa de exercícios anteriores sem respaldo de 
procedimentos administrativos adequados. Inscrição de restos a pagar sem 
saldo financeiro no FUNDEB e no FMS. Débitos no FMPS por ausência de 
recolhimentos referentes à parte patronal e à retenção dos servidores. 
Descumprimento de limite constitucional pela Câmara Municipal. Emissão 
de parecer prévio de reprovação das contas de governo. Julgamento de 
irregularidade das contas de gestão do Executivo, do FMPS e da Câmara 
Municipal e de regularidade com ressalvas das contas do FUNDEB e do 
FMS (2ª gestão). Aplicação de multas. Imputação de débito. Comunicação 
ao Ministério Público Estadual. 
Abstenção de opinar sobre as contas de gestão do FMS (1ª gestão) e do 
FMAS. 

 

1 RELATÓRIO 

 

Tratam os autos da prestação da Prestação de Contas Geral do Município de Altos, 

abrangendo as Contas de Governo e as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2014. 

 

A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – DFAM, deste Tribunal, após 

análise dos documentos que integram este processo de prestação de contas, apontou em seu 

Relatório (Peça 08) as ocorrências elencadas nos subitens abaixo. 
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Em observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, os gestores foram 

citados (Peças 11/15), tendo apresentado, em tempo hábil, suas defesas e documentação 

complementar, as quais constam nas Peças 23/29. 

 

Ressalte-se que consta no relatório preliminar às fls. 43 - Peça 08 a informação de que 

“em decorrência da Decisão Plenária n° 614/2016, as Prestações de Contas dos seguintes entes não 

foram objetos de análises”. Os entes a que se refere a DFAM são: FMS (01/01 a 12/02/2014) e  FMAS 

(01/01 a 31/12/2014). 

 

Na Peça 32, consta o relatório da DFAM com a análise das defesas e a documentação 

apresentada pelos gestores. Ora, o processo encontra-se neste Parquet de Contas para apreciação. 

 
A representação TC/015859/15 foi apensada a esta prestação de contas, de acordo com 

o despacho da Primeira Câmara, em obediência ao Acordão n° 446/2016 (Peça 27 – TC//015859/15).  

 
É o relatório. Passa-se a opinar: 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO 
 

2.1 CONTAS DE GOVERNO 
 

A lei orçamentária municipal estimou a receita e fixou a despesa em R$ 67.954.000,00 e, 

ao final do exercício, a arrecadação da receita foi de R$ 52.392.086,20 e a despesa empenhada 

alcançou R$ 59.340.526,64. 

 
Analisando-se as contas sob os aspectos financeiros e orçamentários, constatou-se o 

cumprimento dos índices constitucionais e legais: a) a abertura de créditos adicionais suplementares, 

que alcançou 58,27%, cumprindo o limite estabelecido de 80%; b) os gastos com manutenção e 

desenvolvimento do ensino alcançaram 28,19%, cumprindo o limite estabelecido de 25%; c) os gastos 

com ações e serviços públicos de saúde (21,45%), ficando, após a defesa, acima do limite legal 

(15%); d) os gastos com os profissionais do magistério/FUNDEB que foram superiores ao limite legal 

(60%), pois atingiram apenas 72,87%; e) o percentual do repasse da prefeitura para a Câmara 

Municipal foi de 6,88%, cumprindo o percentual de 7% estabelecido pela Constituição Federal. 

 
Porém, apesar do cumprimento dos índices acima citados, constatou-se o 

descumprimento: a) o gasto das despesas com pessoal do Poder Executivo, que alcançou 69,52% 

ficando acima do limite legal de 54%. Além disso, constatou-se a ocorrência de falhas, que foram 

apontadas pela Diretoria (fls. 01/17 - Peça 08) foram apresentadas ao gestor para apreciação e 

apresentação de defesa, as quais constam das Peças 23/27. 
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Em relação a tais falhas, este parecer fundamenta-se no relatório (Peça 32) emitido pela 

II Divisão Técnica da DFAM, que confrontou as ocorrências identificadas e os argumentos da defesa e 

considerou: 

 

a) sanada a ocorrência identificada em seu relatório pelo item 2.1.6 - “Despesa com ações e serviços 

públicos de saúde”, pelo fato de o gestor ter demonstrado na defesa que houve o cumprimento do 

limite legal determinado na Constituição Federal para as despesas com saúde, que alcançou o 

percentual de 21,45%; 

 

c) não sanadas as demais falhas apontadas pela DFAM em sua primeira análise, de acordo com 

o que será descrito a seguir. 

 

O Ministério Público de Contas confrontou as informações constantes nos Relatórios de 

Fiscalização com as alegações e documentações apresentadas pelos gestores em suas defesas e 

verificou que as conclusões da DFAM, apresentadas às fls. 01/08 - Peça 32, estão de acordo com as 

convicções deste Parquet, levando à ratificação dos posicionamentos ali apresentados. 

 

A seguir apresentam-se as falhas consideradas não sanadas, apesar das alegações da 

defesa, bem como as razões que levaram Divisão Técnica a tomar esse posicionamento.  

 

2.1.1 Atraso no ingresso de documentos e não envio do PPA: a LDO e a LOA foram 

encaminhadas com atraso de 463 dias e o PPA não foi informado no Sistema Documentação Web. 

Apesar de a defesa alegar já ter sanado a falha por ter enviado as publicações da LDO e da LOA e ter 

juntado cópia da LOA e do PPA, a ocorrência não foi sanada como bem fundamentou a DFAM às fls. 

02 - Peça 32: 

o envio físico das peças não supre a exigência de envio eletrônico. O PPA e a LOA 

completa permanecem não enviados pelo Sistema Documentação Web. Além disso, 

o gestor não justifica o envio das peças acima após prazo legal, com mais de um ano 

de atraso, em desacordo com o art. 12 da Resolução TCE no 09/2014. Ocorrência 

não sanada. 

 

O Ministério Público corrobora a DFAM e ressalta que o envio das peças orçamentárias 

na fase de defesa inviabiliza a análise das peças orçamentárias, pois a essa altura, a prestação de 

contas já foi fiscalizada pela Divisão Técnica. 

 

2.1.2 Ingresso extemporâneo da prestação de contas mensal: a defesa não apresentou 

esclarecimentos para o envio intempestivo das prestações de contas dos meses de janeiro, maio, 

junho, agosto, setembro, novembro e dezembro, conforme quadro demonstrativo às fls. 02 - Peça 34. 
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2.1.3 Peças ausentes: a DFAM reclamou o não envio das peças relacionadas às fls. 03/04 - Peça 08, 

descumprindo as determinações da Resolução/TCE n° 09/2014. Após a defesa, a DFAM analisou 

novamente o Sistema Documentações Web, verificou que “as peças identificadas acima permanecem 

não enviadas eletronicamente” (fls. 04 - Peça 32). Portanto, ocorrência não sanada.  

 

2.1.4 Ingresso da prestação de contas anual com atraso: a defesa não apresentou 

esclarecimentos para o envio intempestivo das prestações de contas anual (71 dias de atraso), diante 

disso, falha não sanada, conforme às fls. 04 - Peça 34 

 

2.1.5 Despesa por função de governo: a defesa não apresentou esclarecimentos para a ausência 

de consolidação da prestação de contas com as despesas do Poder Legislativo. Além disso, não 

foram incluídas as despesas intraorçamentárias no valor de R$ 6.000,00. A DFAM confirmou a 

ausência de consolidação em consulta ao sistema eletrônico desta Corte, como se demonstra: 

após consulta ao sistema Documentação WEB, (Demonstrativo da Execução das 

Despesas por Função e Subfunção/6º bimestre), verificou-se que, de fato, os dados 

não foram consolidados com o Legislativo. O Prefeito, no entanto, não esclareceu a 

ausência de consolidação e a omissão da despesa identificada acima, nem procedeu 

às retificações devidas. Ocorrência não sanada. 

 

2.1.6 Despesa de Pessoal do Poder Executivo: após a defesa ficou comprovado o descumprimento 

do limite legal normatizado pelo art. 20, III, b, da LC 101/2000 – LRF, em relação ao percentual das 

despesas de pessoal do Poder Executivo, conforme fica evidente a seguir. 

 

Em seu relatório preliminar, a DFAM apontou que o percentual gasto no exercício foi de 

69,52%. O gestor alegou em sua defesa: a crise financeira que vem causando enormes dificuldades 

às administrações municipais; “equívocos” da DFAM na elaboração do percentual, uma em relação ao 

valor da Receita Corrente Líquida, que seria maior que o apontado e outra em relação ao valor da 

despesa de pessoal do Poder Executivo, afirma que caso corrigidos os cálculos “o Município 

demonstra que respeita os índices estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (51,69%)” (fls. 

04 - Peça 23). 

 

A DFAM fez uma análise pormenorizada sobre as alegações da defesa, as quais 

merecem ser reproduzidas, pois o Ministério Público de Contas corrobora o exame e a conclusão de 

não sanar a ocorrência. 

A defesa alega novo valor para a despesa de pessoal, no entanto não apresenta 

memória de cálculo demonstrando o valor pretendido de R$ 29.508.364,46. Em 

consulta ao Anexo 11 do Balanço Geral, ratificam-se os valores lançados pela DFAM 

no quadro do item 1.2.5.6 do Relatório de Fiscalização. Além disso, a defesa intenta 

excluir a importância de R$ 3.046.447,30, referente à despesa de pessoal com 
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programas federais da saúde. Portanto, considerando o novo valor da RCL e a 

exclusão do valor da despesa de pessoal com programas federais da saúde, 

apresentado pela defesa, tanto na receita quanto na despesa, tem-se o seguinte 

quadro: 

 
((A) Receita Corrente 
Líquida 

(R$) 

(B) Despesas de 
Pessoal 

(R$) 

% 
(B/A) 

Limite 
Legal (%) 

Limite 
Prudencial 

(%) 

51.184.042,62 - 
3.046.447,30 = 

48.137.595,32 

33.217.228,87 - 
3.046.447,30 
= 30.170.781,57 

62,67 
 

54,00 51,30 
 

 
Como se observa no quadro acima, ainda assim o gestor descumpre o limite legal. 

Ademais, após consulta ao sistema Documentação WEB, verificou-se que, além de 

incorrer nessa irregularidade desde o exercício anterior, o gestor, em 2015, 

permaneceu descumprindo o limite legal, atingindo a despesa 60,57% no primeiro 

semestre, o que demonstra a ausência de esforços permanentes da Administração 

no sentido de reconduzir e manter a despesa dentro do limite legal. 

No que se refere à adoção de medidas para otimizar a receita própria do município, 

informa-se o comportamento da receita tributária arrecadada nos exercícios de 2011 

a 2014, com base no Balanço Geral dos respectivos exercícios, enviados a esta 

Corte de Contas. 

[...] 

Por fim, em relação à demonstração de que, no período em que o índice foi 

descumprido, o gestor não contratou servidores comissionados ou realizou 

terceirização ilícita, não houve manifestação por parte da defesa quanto a tais ações, 

constatando-se que, pelo contrario, o demonstrativo referente ao primeiro semestre 

de 2015 indica o aumento do percentual. 

Entende-se, então, pela não aplicabilidade da decisão n° 889/14 ao presente caso, 

sendo considerada não sanada a ocorrência. (Fls. 05/08 - Peça 32) 

 

Diante do exposto, ocorrência não sanada. 

 

2.1.7 Consolidação dos Balanços: não houve esclarecimentos da defesa para a ausência de 

consolidação dos valores referentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial do Poder 

Legislativo compreendidos no orçamento municipal para o exercício em referência. Portanto, 

ocorrência não sanada. 

 

Diante do exposto, o Ministério Público entende que, em razão do descumprimento do 

índice legal referente às despesas de pessoal, é possível sustentar a emissão de parecer prévio 

recomendando a reprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de Altos. 
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2.2 CONTAS DE GESTÃO 
 
2.2.1 PREFEITURA MUNICIPAL 

 
Gestor: Patrícia Maria da Silva Pinheiro - Período: 01/jan a 31/dez/2014 

 

Os auditores da DFAM, após apuração das contas de gestão do Executivo, detectaram 

falhas que comprometeram a prestação de contas, as quais descritas às fls. 18/27 - Peça 08. 

 

Após a apresentação da defesa e da documentação encaminhada pela gestora, Peças 

23/27, a II Divisão Técnica da DFAM apresentou seu relatório (fls. 08/20 - Peça 32), em que analisou 

os argumentos e a documentação encaminhada pela defesa e considerou: 

 

a) sanada a ocorrência identificada em seu relatório pelo item 2.2.1.9 - “Repasses divergentes”, em 

função da análise realizada no item 2.2.7.1 do relatório da DFAM, em que se concluiu “ocorrência 

sanada para a Prefeitura” (fls. 20 - Peça 32); 

 

c) não sanadas as demais falhas apontadas pela DFAM em sua primeira análise, de acordo com 

o que será descrito a seguir. 

 

O Ministério Público de Contas confrontou as informações constantes nos Relatórios de 

Fiscalização com as alegações e documentações apresentadas pelos gestores em suas defesas e 

verificou que as conclusões da DFAM, apresentadas às fls. 08/20 - Peça 32, estão de acordo com as 

convicções deste Parquet, levando à ratificação dos posicionamentos ali apresentados. 

 

O Ministério Público de Contas passa a relatar as falhas detectadas pela Divisão Técnica 

em seu relatório preliminar e consideradas não sanadas em função das justificativas da gestora 

não terem sido suficientes. 

  

2.2.1.1 Realização de gastos sem obediência à Lei de Licitações 

  

Em consulta às despesas realizadas no período, em confronto com os procedimentos 

prévios necessários à regular contratação relativos a licitações e contratos, constatou-se a inexistência 

de processos alusivos aos dispêndios abaixo discriminados. 

 

Ressalte-se que a DFAM esclareceu em seu relatório preliminar que para comprovar a 

realização das licitações que subsidiarem as contratações era necessário o encaminhamento da 
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seguinte documentação: a) comprovantes de publicação na imprensa oficial e, quando for o caso, em 

jornal de grande circulação, dos avisos de licitação e dos extratos de contrato, que devem conter os 

elementos consignados na Instrução Normativa TCE/PI n° 01/2013; b) atas de reunião para 

julgamento da habilitação e propostas de preço, que identifiquem os participantes do certame e os 

responsáveis pelo julgamento; c) propostas de preço dos licitantes vencedores das respectivas 

licitações. 

 

Ademais, salientou que em obediência ao art. 53 e ss. da Resolução TCE/PI n° 09/2014, 

deverá ser efetuado o cadastramento e finalização dos respectivos procedimentos licitatórios no 

Sistema Licitações Web. 

 

1. Despesas realizadas no período sem os respectivos processos licitatórios, 

referentes ao seguinte objeto: 

 

a) Locação de softwares - R$ 15.000,00 

 

A fim de regularizar a contratação dessas despesas, a defesa apresentou documentos 

relativos a dois procedimentos licitatórios, os quais foram analisados pela DFAM às fls. 22 - Peça 23.  

 

Contudo, o documento encaminhado não é suficiente para regularizar a despesa porque 

“o gestor juntou aos autos apenas a cópia da publicação do extrato do termo aditivo que prorrogou a 

vigência de um contrato anterior para o exercício 2014. Não apresenta, no entanto, nenhuma peça 

relativa ao procedimento licitatório” (fls. 08 - Peça 32). Além disso, a Divisão Técnica enfatizou que 

“nem mesmo a publicação apresentada informa o procedimento de origem” e que “não consta no 

sistema Licitações WEB cadastro de procedimento para esse objeto”. E concluiu: “a despesa foi 

realizada diretamente, sem prévia licitação. Ocorrência não sanada”. 

 

2. Despesas relacionadas ao mesmo objeto realizadas continuamente e de forma 

fragmentada, cujo somatório ultrapassou o limite fixado para dispensa de licitação previsto na Lei n° 

8.666/93. As despesas fracionadas foram: 

 

a) Elaboração de projetos – R$ 9.500,00 

b) Matérias jornalísticas – R$ 70.145,00 

c) Serviço de Locução – R$ 16.398,00 

 
Quanto à despesa de elaboração de projetos, a defesa apresentada comprovou que 

não houve licitação nessa contratação ao afirmar: 
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A gestora buscou efetuar o menor gasto possível sem, contudo, prejudicar a 
manutenção dos serviços públicos, agindo sempre com vistas a estabelecer metas 
ousadas e frutíferas a sua gestão, sempre norteada pelos princípios constitucionais 
da publicidade, legalidade, impessoalidade e moralidade. (fls. 06 - Peça 23) 

 

O MPC concorda com a DFAM quando está afirma às fls. 10 - Peça 32 que “os 

dispêndios, cuja realização era previsível e planejável, foram, ao contrário, realizados diretamente, 

sem qualquer formalização anterior. Ocorrência não sanada”.  

 

A ocorrência relativa às despesas com matérias jornalísticas não foi sanada porque 

não houve manifestação da defesa sobre esses pagamentos. 

 

Em relação à contratação do serviço de locação, a defesa apresentada comprovou que 

não houve licitação nessa contratação ao afirmar: 

A gestora buscou efetuar o menor gasto possível sem, contudo, prejudicar a 
manutenção dos serviços públicos, agindo sempre com vistas a estabelecer metas 
ousadas e frutíferas a sua gestão, sempre norteada pelos princípios constitucionais 
da publicidade, legalidade, impessoalidade e moralidade. (fls. 06 - Peça 23) 

 

O MPC concorda com a DFAM quando está afirma às fls. 11 - Peça 32 que “anto, que os 

dispêndios foram realizados diretamente, sem qualquer formalização prévia. Ocorrência não sanada”.  

 

2.2.1.2 Contratação com empresa inidônea e irregularidade em processo licitatório: constatou-se 

que no exercício de 2014, na função educação, foram adquiridos gêneros alimentícios junto à 

empresa Norte Sul Alimentos Ltda, sendo que o total das despesas alcançou o montante de R$ 

653.527,55, apesar de haver sentença prolatada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 3ª Vara 

SJPI, em Ação Civil Pública (Processo 2009.40.00.001940-1), de 28 de janeiro de 2014, proibindo a 

empresa de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios direta ou 

indiretamente, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da publicação da sentença. A DFAM não 

aceitou as alegações da defesa, porque: 

de acordo com a documentação apresentada, o contrato com a Norte Sul Alimentos 

LTDA foi rescindido apenas em maio de 2015. Verifica-se, portanto, que houve a 

manutenção do contrato, mesmo após o trânsito em julgado da sentença 

condenatória e a disponibilização da informação no cadastro do CNJ. A ocorrência é 

agravada pelo fato de que o procedimento usado como fundamento para a 

contratação foi considerado irregular na análise da prestação de contas do exercício 

2013. Percebe-se, então, que, em 2014, o gestor não procedeu à rescisão contratual, 

procedendo, ao contrário, a vários empenhos mesmo após a data da inclusão da 

empresa no Cadastro de Condenações Cíveis Por Ato de Improbidade Administrativa 

e Inelegibilidade. Ocorrência não sanada. (Fls. 13 - Peça 32) 
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Ante a realização de despesa em 2014, mesmo após a inclusão da empresa no cadastro 

de condenações acima referido, o Ministério Público de Contas corrobora a conclusão da DFAM de 

ocorrência não sanada. 

 

2.2.1.3 Pagamento de multas e juros: verificou-se, através de informações coletadas no SAGRES e 

corroboradas na documentação (fls. 72/80 - Peça 5), que houve o pagamento de multas e juros no 

montante de R$ 135.500,13. A defesa da gestora de que “o atraso ocasional se deu em virtude destas 

dificuldades financeiras, tendo em vista que, respeitando-se o plano de contingenciamento e 

prioridade de gastos estabelecidos pela Prefeita, decidiu-se pelo pagamento prioritário de salários, 

depois seus encargos e, por último, os fornecedores” (fls. 07 - Peça 23), não sana o atraso e nem 

isenta a responsabilização do administrador, que, conforme explanou a DFAM (fls. 14 - Peça 32), já 

está devidamente estabelecida na Orientação Jurisprudencial nº 11 que diz: 

Caracteriza dano ao erário, decorrente de ato de gestão, ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico, nos termos do art. 122, III, da Lei Estadual nº 5.888/09, o pagamento 

de multa, juros e demais encargos de natureza compensatória em virtude do 

recolhimento intempestivo de contribuições previdenciárias, salvo comprovação 

inequívoca que não deu causa à mora.  

 

Portanto, ocorrência não sanada, cabendo ainda a imputação de débito ao gestor no 

valor de R$ 135.500,13, como forma de ressarcir o erário dos valores indevidamente suportados por 

ele. 

 

2.2.1.4 Serviços prestados sem concurso: a DFAM questionou o gasto R$ 2.265.599,35 realizado 

durante o exercício com o pagamento de professores, médicos, merendeiras, vigias, enfermeira, etc, 

os quais foram classificados na rubrica 33.90.36 (Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física), e, por 

não serem serviços eventuais, deveriam ser preenchidos por meio da realização de concurso público. 

A defesa afirmou às fls. 08 - Peça 32, resumidamente, que se tratam contratações por tempo 

determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 

37, inciso II da Constituição Federal. Contudo, a DFAM analisou a defesa e concluiu: 

[...] os profissionais foram contratados como prestadores de serviços eventuais, e 

não como temporários, conforme previsto no art. 37, IX, da CF. Para a contratação 

por tempo determinado, para atendimento de necessidade de excepcional interesse 

público são necessários: lei local permissiva e prévio processo de seleção 

simplificado, requisitos cujo atendimento não são demonstrados pela gestora nos 

autos. Nem mesmo os contratos firmados com os prestadores foram apresentados, 

para fins de verificação da natureza do vínculo. Neste caso, convém reiterar que os 

profissionais em questão (professores, médicos, enfermeira etc) devem ser admitidos 

a partir de concurso público, conforme prescrito pelo art. 37, II, da CF. Ocorrência 

não sanada. (Fls. 15 - Peça 32) 
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2.2.1.5 Gasto em contratação por tempo determinado sem observância da forma legal: a defesa, 

que alegou novamente que as contratações se fundamentaram no art. 37, inciso II da Constituição 

Federal (fls. 08 - Peça 32), não conseguiu demonstrar a legalidade das despesas de contratações 

temporárias de prestadores de serviços exigidas pela Lei n° 8.745/93, que somaram R$ 137.050,49, 

porque, conforme apurado pela DFAM às fls. 16 - Peça 32, a defesa não comprova ter realizado as 

determinações legais exigidas: 

conforme já assentado pela DFAM, a contratação por tempo determinado para 

atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público pressupõe: 

lei local permissiva e processo de seleção simplificado, requisitos cujo atendimento 

não foram demonstrados pela gestora nos autos. Nem mesmo os contratos firmados 

com os prestadores foram apresentados, para fins de verificação da natureza do 

vínculo. Neste caso, convém reiterar que os profissionais em questão devem ser 

admitidos preferencialmente a partir de concurso público, conforme prescrito pelo art. 

37, II, da CF. Ocorrência não sanada. 

 

2.2.1.6 Realização de despesa de exercícios anteriores: sobre o pagamento de Despesas de 

Exercícios Anteriores, que totalizaram o valor de R$ 1.255.932,44, sem a comprovação dos 

procedimentos legais necessários ao devido reconhecimento da dívida, a defesa afirmou que “não há 

qualquer ilicitude”, pois “as despesas do exercício anterior constavam de despesas empenhadas e 

liquidadas, inclusive incluídas nos restos a pagar” (fls. 09 - Peça 23). Entretanto, a Divisão Técnica 

esclareceu o motivo pelo qual essa defesa não prospera, conforme fls. 17 - Peça 32: 

o reconhecimento de dívida de exercícios anteriores é o termo jurídico adotado para 

classificar as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento 

respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não 

se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com 

prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do 

exercício correspondente. Assim, apesar de contar com legislação específica que 

autorize sua apuração, o reconhecimento de dívida de exercícios anteriores é 

procedimento de exceção, pois desvirtua diretamente o planejamento orçamentário e 

financeiro anual do governo, uma vez que, grosso modo, trata-se de despesa 

estranha à previsão orçamentária vigente. Consequentemente, para que o ocorra seu 

pagamento, há a necessidade da observância de medidas que resguardem a 

utilização do orçamento vigente, sob pena de que se inviabilizem as ações e, por 

conseguinte, as despesas efetivamente necessárias ao ano em curso. A gestora, no 

entanto, não comprovou os procedimentos legais necessários ao devido 

reconhecimento da dívida. Ocorrência não sanada. 

 

2.2.1.7 Ilegalidade em inexigibilidades de licitação: nos fólios 25/26 (Peça 08), a DFAM questionou 

a contratação dos escritórios advocatícios abaixo descritos por meio de processo de inexigibilidade 

sem preencher os requisitos legais para fundamentar cada processo já que o objeto dos contratos é o 

mesmo, qual seja: “Consiste na prestação de serviços de assessoria, consultoria e orientação técnica 

e jurídica ao município de Altos”. 
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1. Igor Martins e Advogados Associados - Inexigibilidade nº 016/2013 (despesa no exercício R$ 

28.000,00); 

2. Carvalho & Oliveira Advogados Associados - Inexigibilidade nº 06/2013 (despesa no exercício R$ 

105.000,00); 

3. Falcão & Mendes Advogados Associados - Processo: 006/2013 (despesa no exercício R$ 8.790,00). 
 

Após examinar os argumentos da defesa, fls. 09/13 - Peça 23, a Divisão Técnica 

considerou, corretamente no entendimento do MPC, não sanada a ocorrência porque “os 

procedimentos de inexigibilidade em questão não contêm as necessárias demonstrações de que os 

prestadores do serviço sejam notoriamente especializado e que o serviço tem natureza singular, não 

rotineira” e complementa que: 

[...] no presente caso, as contratações destinaram-se não à realização de serviços em 

uma seara jurídica específica e incomum, mas à genérica e abrangente “prestação de 

serviços de assessoria, consultoria e orientação técnica e jurídica ao município de 

Altos”. Ressalte-se também que o gestor não justifica a coexistência de três 

contratações diretas, por inexigibilidade de licitação, para o mesmo objeto. (Fls. 19 - 

Peça 32). 

 

2.2.1.8 Levantamento de débitos junto à Eletrobrás e à Agespisa: em atendimento à Decisão 

Plenária n° 120/11, procedeu-se ao levantamento do débito do município junto à Eletrobrás e à 

Agespisa. 

 

1 - Eletrobrás: Conforme documento anexado às fls. 47 - Peça 06, os débitos do 

Município de Altos totalizaram: 

 

a) Inadimplência exercício 2014, com multas e juros incidentes até dezembro/2014: 
 

Discriminação Valor faturado R$ Multa R$ Juros R$ Total R$ 

Prefeitura 126.225,39 2.371,63 992,30 130.218,58 
 

2 - Agespisa: Procedeu-se ao levantamento do débito com a AGESPISA, conforme 

Ofício n° 123/2015, fls. 48/50 - Peça 06: 

 

CREDOR VALOR DO DÉBITO (R$) 

AGESPISA  104.852,00 
 

Sobre os débitos descritos, a defesa afirmou às fls. 13 - Peça 23 que “o relatório da 

DFAM tomou por base um débito junto à Agespisa e Eletrobrás que não está correto, além do mais os 

débitos ainda existentes são relativos ao consumo mensal de órgãos públicos municipais dos últimos 

meses do ano que ainda não haviam sido pagos por mera questão burocrática”. 

 

O MPC corrobora as conclusões da Divisão Técnica que, após a análise da defesa, 

afirmou às fls. 20 - Peça 32: 
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o gestor não comprova suas alegações mediante demonstração do efetivo 

pagamento ou parcelamento dos débitos vencidos e dos encargos decorrentes da 

mora, sendo que estes, ressalte-se, devem ser arcados pessoalmente pelo agente 

responsável pela mora. Ocorrência não sanada. 

 

As ocorrências apontadas e comprovadas por esta Corte na prestação de contas do 

município permitem que o Ministério Público de Contas emita o parecer opinando pela irregularidade 

das contas em comento e pela aplicação da multa prevista no art. 79, I e II, da Lei nº 5.888/09. Cabe 

ainda a imputação de débito ao gestor no valor de R$ 135.500,13, em razão dos fatos relatados no 

item 2.2.1.3. 

 

 

2.2.2 FUNDEB 
 

Gestor: Francisco das Chagas Araújo Fontinele - Período: 01/jan a 31/dez/2014 

 

Os auditores da DFAM, após apuração das contas de gestão do Fundo, detectaram 

falhas que comprometeram a prestação de contas, as quais descritas às fls. 28/29 - Peça 08. 

 

Após a apresentação da defesa e da documentação encaminhada pela gestora, Peça 23, 

a II Divisão Técnica da DFAM apresentou seu relatório (fls. 20/23 - Peça 32), em que analisou os 

argumentos e a documentação encaminhada pela defesa e considerou não sanadas as falhas 

apontadas pela DFAM em sua primeira análise, de acordo com o que será descrito a seguir. 

 

2.2.2.1 Restos a pagar sem comprovação de saldo financeiro: em seu relatório preliminar, a DFAM 

apontou a inscrição de restos sem saldo financeiro suficiente para suportar o pagamento, conforme fls. 

29 - Peça 08. A defesa do gestor (fls. 14/15 - Peça 23) não questionou a inscrição, apenas afirmou que 

a DFAM não considerou as determinações do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal em sua 

análise, conforme se demonstra: 

Tendo em vista o atual quadro recessivo do país, o desequilíbrio orçamentário - 

financeiro tende a piorar nos dias atuais. Afinal, economia desaquecida significa 

menos receita e mais demanda por serviços públicos, ou seja, maior despesa 

municipal. 

A vedação de inscrição em restos a pagar sem disponibilidade de caixa nos últimos 

dois quadrimestres de mandato do titular do Poder Executivo, referida pelo art. 42 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, tem por finalidade nortear o gestor de forma a evitar 

a contração de obrigações que não possam ser satisfeitas ao final do mandato, ou 

transferidas ao próximo gestor sem os recursos necessários para sua cobertura. 

No caso dos autos, a inscrição de despesas em restos a pagar sem disponibilidade 

financeira, ocorreu no segundo ano de mandato, razão pela qual não há que se falar 

em ofensa ao art. 42 da LRF. 
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Além disso, a vedação contida no referido dispositivo legal não alcança o 

empenhamento de despesas de natureza obrigatória e de caráter continuado ou 

contratadas em período anterior ao previsto na norma. Nesses casos, a gestora não 

estaria impedida de empenhar e inscrever em restos a pagar tais despesas, sob pena 

de acarretar a interrupção de serviços essenciais à população, com grave ofensa ao 

princípio da continuidade dos serviços públicos. 

De acordo com o disposto no art. 42 da Lei Complementar n° 101/2000, a vedação 

refere-se apenas aos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato do titular 

de Poder ou órgão referido no art. 20. Assim, como os três exercícios anteriores ao 

último ano de mandato do titular de Poder ou órgão não foram abrangidos pela Lei, 

essa disposição, a princípio, não pode ser aplicada a tais exercícios. 

Não se olvida que as supostas irregularidades contidas no relatório da DFAM foram 

aventadas sem que se levassem em consideração tão relevante fato. 

 

Ao examinar a defesa do gestor, a DFAM identificou que foi encaminhado um documento 

às fls. 87 - Peça 23, de dezembro de 2014, que apresenta de forma discriminada a inscrição de restos 

a pagar por unidade orçamentária e, em razão disso, apresentou novo valor às fls. 21 - Peça 32 para a 

inscrição de restos a pagar e rebateu as alegações do gestor quanto ao disposto no art. 42 da LRF. 

Deve-se esclarecer que o valor da inscrição mudou, mas restou comprovado que o saldo financeiro 

não era suficiente para suportar o pagamento dos restos a pagar inscritos. 

 

Antes de examinar o fato em tela, o Ministério Público de Contas deve esclarecer alguns 

pontos: a) na análise realizada pela DFAM fls. 21 - Peça 32, apesar de a Divisão Técnica ter utilizado 

do demonstrativo correto para a realização dos cálculos referentes à inscrição dos restos a pagar, 

porque este compõe o balanço geral do município, houve um equívoco quanto ao valor da inscrição; b) 

independente do equívoco identificado, não se pode questionar o fato ora tratado, pois o valor da 

inscrição, que foi de R$ 136.044,61 (fls. 87 - Peça 23), ainda é maior que o saldo financeiro do fundo, 

que era de R$ 841,42 (fls. 80 - Peça 06). 

 

Diante disso, este Parquet de Contas considera, que embora não tenha havido o 

descumprimento do art. 42 da LRF, o fato de empenhar despesas em valor superior ao saldo 

financeiro traz consequências financeiras negativas para os cofres públicos e deve ser evitada, até 

porque, caso perdure essa situação, o descumprimento do art. 42 no final do mandato será inevitável. 

Portanto, ocorrência não sanada. 

 

2.2.2.2 Contratação temporária de professores sem base legal: a DFAM questionou a contratação 

de professores sem a realização de concurso ou teste seletivo no valor de R$ 77.475,19, em 

descumprimento do art. 37, II da Constituição Federal e os dispositivos da Lei nº 8.745/93, 

respectivamente. A defesa do gestor utilizou o mesmo argumento apresentado pela defesa da 

responsável pelas contas de gestão do Executivo (item 2.2.1.4). 
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Considerando que a defesa já foi analisada e as conclusões da DFAM já foram expostas 

neste parecer no item citado, por economia processual, este Parquet de Contas remete ao item 

2.2.1.4 e corrobora a conclusão de ocorrência não sanada. 

 

As ocorrências apontadas e comprovadas por esta Corte na prestação de contas do 

município permitem que o Ministério Público de Contas emita o parecer opinando pela regularidade 

com ressalvas das contas em comento e pela aplicação da multa prevista no art. 79, I e II, da Lei nº 

5.888/09. 

 

 
2.2.3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 
 

Gestor: Maria de Fátima B. da S. Pinheiro - Período: 13/fev a 31/dez/2014 

 

Os auditores da DFAM, após apuração das contas de gestão do FMS, detectaram falhas 

que comprometeram a prestação de contas, as quais descritas às fls. 31 - Peça 08. 

 

Após a apresentação da defesa e da documentação encaminhada pela gestora, Peça 23, 

a II Divisão Técnica da DFAM apresentou seu relatório (fls. 23/24 - Peça 32), em que analisou os 

argumentos e a documentação encaminhada pela defesa e considerou não sanadas as falhas 

apontadas pela DFAM em sua primeira análise, de acordo com o que será descrito a seguir. 

 

2.2.3.1 Restos a pagar sem comprovação de saldo financeiro: em seu relatório preliminar, a DFAM 

apontou a inscrição de restos sem saldo financeiro suficiente para suportar o pagamento, conforme fls. 

31 - Peça 08. A defesa do gestor (fls. 14/15 - Peça 23) não questionou a inscrição, apenas afirmou que 

a DFAM não considerou as determinações do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal em sua 

análise, conforme se demonstra: 

Tendo em vista o atual quadro recessivo do país, o desequilíbrio orçamentário - 

financeiro tende a piorar nos dias atuais. Afinal, economia desaquecida significa 

menos receita e mais demanda por serviços públicos, ou seja, maior despesa 

municipal. 

A vedação de inscrição em restos a pagar sem disponibilidade de caixa nos últimos 

dois quadrimestres de mandato do titular do Poder Executivo, referida pelo art. 42 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal, tem por finalidade nortear o gestor de forma a evitar 

a contração de obrigações que não possam ser satisfeitas ao final do mandato, ou 

transferidas ao próximo gestor sem os recursos necessários para sua cobertura. 

No caso dos autos, a inscrição de despesas em restos a pagar sem disponibilidade 

financeira, ocorreu no segundo ano de mandato, razão pela qual não há que se falar 

em ofensa ao art. 42 da LRF. 

Além disso, a vedação contida no referido dispositivo legal não alcança o 

empenhamento de despesas de natureza obrigatória e de caráter continuado ou 
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contratadas em período anterior ao previsto na norma. Nesses casos, a gestora não 

estaria impedida de empenhar e inscrever em restos a pagar tais despesas, sob pena 

de acarretar a interrupção de serviços essenciais à população, com grave ofensa ao 

princípio da continuidade dos serviços públicos. 

De acordo com o disposto no art. 42 da Lei Complementar n° 101/2000, a vedação 

refere-se apenas aos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato do titular 

de Poder ou órgão referido no art. 20. Assim, como os três exercícios anteriores ao 

último ano de mandato do titular de Poder ou órgão não foram abrangidos pela Lei, 

essa disposição, a princípio, não pode ser aplicada a tais exercícios. 

Não se olvida que as supostas irregularidades contidas no relatório da DFAM foram 

aventadas sem que se levassem em consideração tão relevante fato. 

 

Ao examinar a defesa do gestor, a DFAM identificou que foi encaminhado um documento 

às fls. 98 - Peça 23, de dezembro de 2014, que apresenta de forma discriminada a inscrição de restos 

a pagar por unidade orçamentária e, em razão disso, apresentou novo valor às fls. 24 - Peça 32 para a 

inscrição de restos a pagar e rebateu as alegações do gestor quanto ao disposto no art. 42 da LRF. No 

novo cálculo, ficou constatada a inscrição de restos a pagar sem saldo financeiro, como se demonstra: 

a fl. 98, peça 23, totaliza os restos a pagar da Saúde (Secretaria de Saúde, FMS e 

Hospital) em R$ 2.718.456,66. Conforme apontado pela DFAM, o saldo financeiro foi 

de R$ 378.957,40, permanecendo restos a pagar sem comprovação de saldo 

financeiro (R$ 2.339.499,26). (Fls. 24 - Peça 32) 

 

Diante disso, este Parquet de Contas considera, que embora não tenha havido o 

descumprimento do art. 42 da LRF, o fato de empenhar despesas em valor superior ao saldo 

financeiro traz consequências financeiras negativas para os cofres públicos e deve ser evitada, até 

porque, caso perdure essa situação, o descumprimento do art. 42 no final do mandato será inevitável. 

Portanto, ocorrência não sanada. 

 

As ocorrências apontadas e comprovadas por esta Corte na prestação de contas do 

município permitem que o Ministério Público de Contas emita o parecer opinando pela regularidade 

com ressalvas das contas em comento e pela aplicação da multa prevista no art. 79, I e II, da Lei nº 

5.888/09. 

 

 

2.2.4 REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTOS  

 

Gestor: Gerson Ferreira dos Santos - Período: 01/jan a 31/dez/2014 

 

Os auditores da DFAM, após apuração das contas de gestão do Fundo, detectaram 

falhas que comprometeram a prestação de contas, as quais descritas às fls. 33/35 - Peça 08. 
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Após a apresentação da defesa e da documentação encaminhada pela gestora, Peça 28, 

a II Divisão Técnica da DFAM apresentou seu relatório (fls. 24/29 - Peça 32), em que analisou os 

argumentos e a documentação encaminhada pela defesa e considerou não sanadas as falhas 

apontadas pela DFAM em sua primeira análise, de acordo com o que será descrito a seguir. 

 

2.2.4.1 Movimentação financeira: a defesa do gestor não justificou a divergência entre o saldo 

disponível em 31/21/2014 (R$ 2.777.024,90) e o saldo de abertura em 01/01/2015 (R$ 3.099.549,00) 

e, apesar dos esclarecimentos a apresentados pela defesa da Prefeita, a ocorrência não foi sanada 

porque: 

a defesa não junta os extratos bancários das contas e conciliação bancária para 

comprovar o saldo lançado. Os documentos apresentados pela Prefeita resumem-se 

a demonstrativos e relatórios da LRF. Ocorrência não sanada. (Fls. 25 - Peça 32) 
 

Deve-se esclarecer que, como o saldo de início da gestão analisada foi maior que o 

anterior, a divergência não comporta imputação de débito. 

 

2.2.4.2 Débito para com o RPPS: sobre os débitos devidos pela administração municipal ao FPS do 

município, descritos às fls. 34 - Peça 08, a defesa do gerente do fundo argumenta que compete a ele 

apenas “as atribuições de gerar as guias previdenciárias e repassá-las aos órgãos responsáveis pelo 

recolhimento/transferência”. Além disso, juntou documentos nas fls. 18 e 47/62 - Peça 28 e afirmou 

que: 

o município de Altos encontra-se com Certificado de Regularidade Previdenciária - 

CRP REGULAR, conforme atesta cópia do CRP em anexo, o que demonstra que as 

irregularidades apontadas foram sanadas ou estão em fase de análise pelo Ministério 

da Previdência Social” (fls. 04 - Peça 28). 

 

A DFAM examinou a defesa e concluiu, adequadamente para o Ministério Público de 

Contas, que os argumentos não são suficientes para sanar a falha, porque a responsabilidade do 

gerente do fundo não pode se limita apenas a emitir guias e esperar que os devedores quitem seus 

débitos. A seguir, apresenta-se a análise da Divisão Técnica, que se encontra às fls. 26 - Peça 32: 

em vista do princípio da impessoalidade, regente da Administração Pública, não pode 

o gestor furtar-se de sua responsabilidade pela eliminação de situações irregulares, 

lesivas ao erário, alegando não ter sido o agente responsável. Neste caso, cumpre ao 

Fundo, representado por seu gestor, adotar as providencias administrativas e judiciais 

cabíveis, destinadas a compelir os entes devedores a recolher as contribuições 

devidas e quitar a dívida. Quanto ao CRP, é certo que este foi validado judicialmente, 

tendo em vista que em 2014 o município não regularizou sua dívida, notadamente os 

valores devidos da parte servidor. Conforme se depreende do Demonstrativo supra, 

em 2014, o município não procedeu ao recolhimento integral das contribuições 

previdenciárias devidas, de modo que a dívida atingiu a elevada monta de R$ 

2.062.443,46 (parte patronal) e R$ 1.128.375,53 (parte servidor). Neste caso, é 
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possível ainda assegurar que, em havendo retenção em folha de pagamento dos 

servidores efetivos, resta configurada a apropriação indébita previdenciária, haja vista 

que os valores devidos quanto a parte patronal totaliza R$ 1.128.375,53. Nas fls. 

47/62, peça 28, o gestor apresentou apenas comunicações endereçadas às 

Secretarias Municipais, informando débitos da Secretaria de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer, referentes apenas ao período de janeiro a março de 2014. Desta 

feita, não foi comprovado nos autos a adoção de providências efetivamente tendentes 

ao recebimento dos valores não recolhidos pelos entes municipais. Ocorrência não 

sanada. 

 

Ressalte-se que, no que diz respeito à retenção das contribuições dos servidores sem o 

devido recolhimento, que caracteriza apropriação indébita, cabe o envio dos autos ao Ministério 

Público para a apuração dos fatos e responsabilização dos responsáveis. 

 

2.2.4.3 Ilegalidade em inexigibilidade de licitação: nos fls. 35 - Peça 08, a DFAM questionou a 

contratação do escritório advocatício abaixo descrito por meio de processo de inexigibilidade sem 

preencher os requisitos legais estabelecidos no art. 25, II da Lei n° 8.666/93. 

1. Almeida e Costa Advogados - Inexigibilidade nº 05/2013 (despesa no exercício R$ 220.000,00). 
 

Após examinar os argumentos da defesa, fls. 05/11 - Peça 28, a Divisão Técnica 

considerou, corretamente no entendimento do MPC, não sanada a ocorrência porque “os 

procedimentos de inexigibilidade em questão não contêm as necessárias demonstrações de que os 

prestadores do serviço sejam notoriamente especializado e que o serviço tem natureza singular, não 

rotineira” e complementa que: 

[...] no presente caso, as contratações destinaram-se não à realização de serviços em 

uma seara jurídica específica e incomum, mas à genérica e abrangente “prestação de 

serviços de assessoria, consultoria e orientação técnica e jurídica ao município de 

Altos”. Ressalte-se também que o gestor não justifica a coexistência de três 

contratações diretas, por inexigibilidade de licitação, para o mesmo objeto. (Fls. 29 - 

Peça 32). 

 

As ocorrências apontadas e comprovadas por esta Corte na prestação de contas do 

município permitem que o Ministério Público de Contas emita o parecer opinando pela irregularidade 

das contas em comento e pela aplicação da multa prevista no art. 79, I e II, da Lei nº 5.888/09.  
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2.2.5 CÂMARA MUNICIPAL 

 

Gestor: Hamilton do Nascimento Pereira – Períodos: 01/jan a 31/dez/2014 

 

Os auditores da DFAM, após apuração das contas de gestão do Executivo, detectaram 

falhas que comprometeram a prestação de contas, as quais descritas às fls. 36/40 - Peça 08. 

 

Após a apresentação da defesa e da documentação encaminhada pelo gestor, Peça 29, a 

II Divisão Técnica da DFAM apresentou seu relatório (fls. 30/33 - Peça 32), em que analisou os 

argumentos e a documentação encaminhada pela defesa e considerou: 

 

a) parcialmente sanada a ocorrência identificada em seu relatório pelo item 2.2.7.1 - “Divergência 

entre os recursos próprios repassados e recebidos”, em função de a divergência ter sido justificada, 

mas de ter restado ausente a retificação do demonstrativo correspondente (fls. 30 - Peça 32); 

 

c) não sanadas as demais falhas apontadas pela DFAM em sua primeira análise, de acordo com 

o que será descrito a seguir. 

 

O Ministério Público de Contas confrontou as informações constantes nos Relatórios de 

Fiscalização com as alegações e documentações apresentadas pelos gestores em suas defesas e 

verificou que as conclusões da DFAM, apresentadas às fls. 30/33 - Peça 32, estão de acordo com as 

convicções deste Parquet, levando à ratificação dos posicionamentos ali apresentados. 

 

O Ministério Público de Contas passa a relatar as falhas detectadas pela Divisão Técnica 

em seu relatório preliminar e consideradas não sanadas em função das justificativas do gestor 

não terem sido suficientes. 

  

2.2.5.1 Realização de gastos sem obediência à Lei de Licitações 

  

Em consulta às despesas realizadas no período, em confronto com os procedimentos 

prévios necessários à regular contratação relativos a licitações e contratos, constatou-se a inexistência 

de processos alusivos aos dispêndios abaixo discriminados. 

 

Ressalte-se que a DFAM esclareceu em seu relatório preliminar que para comprovar a 

realização das licitações que subsidiarem as contratações era necessário o encaminhamento da 

seguinte documentação: a) comprovantes de publicação na imprensa oficial e, quando for o caso, em 



  

 

Estado do Piauí 
 

Ministério Público de Contas 

 
TC/ 015149/2014 

P.M. de Altos – 2014 
 

 

 

jornal de grande circulação, dos avisos de licitação e dos extratos de contrato, que devem conter os 

elementos consignados na Instrução Normativa TCE/PI n° 01/2013; b) atas de reunião para 

julgamento da habilitação e propostas de preço, que identifiquem os participantes do certame e os 

responsáveis pelo julgamento; c) propostas de preço dos licitantes vencedores das respectivas 

licitações. 

 

Ademais, salientou que em obediência ao art. 53 e ss. da Resolução TCE/PI n° 09/2014, 

deverá ser efetuado o cadastramento e finalização dos respectivos procedimentos licitatórios no 

Sistema Licitações Web. 

 

1. Despesas realizadas no período sem os respectivos processos licitatórios, 

referentes ao seguinte objeto: 

 

a) Locação de sistema de contabilidade - R$ 33.000,00 

b) Serviços contábeis - R$ R$ 79.200,00 

c) Serviços de Informática e Publicidade - R$ 58.850,00 

d) Serviços Jurídicos - R$ 55.000,00 
 

A defesa do gestor apresentou às fls. 03 - Peça 29 os mesmos argumentos para as 

despesas questionadas, quais sejam: 

Inicialmente, cumpre registrar que foi dada ampla divulgação aos procedimentos 

licitatórios realizados, não havendo qualquer restrição a participação dos licitantes e 

todos os objetos das licitações realizadas foram exauridos com a entrega dos 

produtos ou prestação dos serviços contratados, atendendo, a finalidade pública e os 

preços dos produtos ou serviços adquiridos estão compatíveis com os praticados no 

mercado. 

Foram respeitado todos os princípios insculpidos no Art. 37 da Constituição Federal e 

na Lei de licitações, onde esta Corte na análise da presente prestação de contas em 

nenhum momento, apontou qualquer desvio de finalidade, de recursos públicos ou 

qualquer ato que atentasse contra a Administração pública. 

Sobre as possíveis falhas, informamos que estão sendo enviadas as licitações 

mencionadas no relatório, e desde já se requer seja considerada sanada a falha em 

comento com a remessa dos procedimentos licitatórios tidos como ausentes.  

 

Sobre as despesas identificadas nos subitens “a”, “b” e “c”, a DFAM concluiu às fls. 31/32 

- Peça 32: 

em que pesem as alegações do gestor, não foram juntados aos autos os documentos 

solicitados pela DFAM. Além disso, não consta cadastro de procedimento no sistema 

Licitações WEB. Não foi comprovada, portanto, a realização de procedimento 

licitatório para a contratação da empresa identificada acima. Ocorrência não sanada. 
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A respeito das despesas identificadas no subitem “d”, foram encaminhados documentos 

referentes à Inexigibilidade n° 017/13, fls. 08/47, peça 29, os quais foram examinados pela Divisão 

Técnica e apresentou as seguintes falhas: 

o procedimento apresentado (Inexigibilidade nº 017/2013), além de não conter a 

demonstração, por meio dos documentos pertinentes, da notória especialização do 

prestador escolhido e da singularidade do serviço a ser prestado, contém apenas o 

contrato original que vigorou até 31 de dezembro de 2013 e o segundo termo aditivo, 

que teria prorrogado a vigência da avença para o exercício 2015. Não contém, assim, 

o termo aditivo que teria regularmente estendido a validade do contrato para o 

exercício 2014. Além disso, não consta cadastro de procedimento no sistema 

Licitações WEB. Pelo exposto, entende-se que o procedimento não justifica a 

despesa acima. Ocorrência não sanada. 

 

2.2.5.2 Despesa total da Câmara: inicialmente a DFAM apurou que a Câmara ultrapassou o limite 

constitucional (7%) referente à despesa total da Câmara, que atingiu 7,29%. A defesa do gestor, fls. 

03/04 - Peça 29, não conseguiu sanar a ocorrência e, segundo a DFAM (fls. 33 - Peça 32), “apenas 

demonstra o efetivo descumprimento do limite da despesa”. Assim, permanece a ocorrência. 

 

As ocorrências apontadas e comprovadas por esta Corte na prestação de contas da 

Câmara, especialmente, o descumprimento do índice constitucional, permitem que o Ministério Público 

de Contas emita o parecer opinando pela irregularidade das contas em comento e pela aplicação 

da multa prevista no art. 79, I e II, da Lei nº 5.888/09. 

 
 

3 CONCLUSÃO 

 

Assim sendo, opina o MPC/TCE pelo (a): 
 

a) Parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo da 

Prefeitura Municipal de Altos, no exercício de 2014, conforme art. 120, da Lei 

Estadual nº 5.888/09 e no art. 32, § 1º da Constituição Estadual; 

 
b) Julgamento de irregularidade às contas de gestão da Prefeitura Municipal de 

Altos, na gestão da Sra. Patrícia Maria da Silva Pinheiro, com esteio no art. 

122, inciso III, da Lei Estadual nº 5.888/09, concomitantemente à aplicação de 

multa ao responsável, a teor do prescrito no art. 79, I, II da lei supracitada, 

cabendo ainda a imputação de débito ao gestor no valor de R$ 135.500,13, 

em razão dos fatos relatados no item 2.2.1.3; 
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c) Julgamento de regularidade com ressalvas às contas de gestão do FUNDEB, 

na gestão do Sr. Francisco das Chagas Araújo Fontinele, no período de 01/01 a 

31/12/2014, com esteio no art. 122, inciso II, da Lei Estadual nº 5.888/09, 

concomitantemente à aplicação de multa ao responsável, a teor do prescrito 

no art. 79, I, II da lei supracitada;  

 

d) Julgamento de regularidade com ressalvas às contas de gestão do FMS, na 

gestão da Sra. Maria de Fátima B. da S. Pinheiro, no período de 13/02 a 31/12/ 

2014, com esteio no art. 122, inciso II, da Lei Estadual nº 5.888/09, 

concomitantemente à aplicação de multa ao responsável, a teor do prescrito 

no art. 79, I, II da lei supracitada;  

 

e) Julgamento de irregularidade às contas de gestão do REGIME DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ALTOS, na gestão do Sr. Gerson Ferreira dos 

Santos, no período de 01/01 a 31/12/ 2014, com esteio no art. 122, inciso II, da 

Lei Estadual nº 5.888/09, concomitantemente à aplicação de multa ao 

responsável, a teor do prescrito no art. 79, I, II da lei supracitada;  

 

f) Julgamento de irregularidade às contas de gestão da Câmara Municipal, na 

gestão do Sr. Hamilton do Nascimento Pereira, no período de 01/01 a 31/12/ 

2014, com esteio no art. 122, inciso II, da Lei Estadual nº 5.888/09, 

concomitantemente à aplicação de multa ao responsável, a teor do prescrito 

no art. 79, I, II da lei supracitada; 

 

g) Comunicação ao Ministério Público Estadual dos fatos relatados no item 2.2.4.2, 

para apuração dos responsáveis no que se refere a apropriação indébita 

decorrente da retenção das contribuições dos servidores sem o devido 

recolhimento ao Fundo de Previdência Social de Altos; 
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Com relação às contas de gestão do FMS (1ª gestão), FMAS, o Ministério Público de 

Contas se abstém de opinar acerca da regularidade da mesma, uma vez que estes órgãos não foram 

objeto de análise. 

 

É o parecer, 
 

   
Teresina, 31 de maio de 2017 

 

Leandro Maciel do Nascimento 

Procurador do Ministério Público de Contas do Estado – TCE/PI 

(Assinado digitalmente) 
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