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PARECER Nº 2021RM0056                               
Processo.............TC-022120/2019
Assunto...............Prestação de Contas do Exercício de 2019 – Contas de Governo
Interessado.........Município de Boa Hora
Prefeito............... Francieudo do Nascimento Carvalho
Relatora              Alisson Felipe de Araújo

Exm0. Senhor Relator,
SUMÁRIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO 
MUNICÍPIO DE BOA HORA. EXERCÍCIO DE 2019. Publicação 
dos decretos fora do prazo estabelecido na Constituição 
Estadual do Piauí/89. Ingresso da prestação de contas mensal 
com atraso. Insuficiência na arrecadação da receita tributária e 
ausência de arrecadação de IPTU. Despesa de pessoal do 
poder executivo superior ao limite legal – Reincidente. 
Despesas contabilizadas indevidamente como Outros Serviços 
Terceiro-PF. Distorção Idade Série. Portal de Transparência em 
nível deficiente. Parecer prévio recomendando a reprovação 
das contas de governo. 
.

1. RELATÓRIO

Versam os autos levados em destaque sobre a prestação de contas do Município de 
Boa Hora (contas de governo), atinentes ao exercício financeiro de 2019.

A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal (DFAM), após análise dos 
documentos que integram o processo de prestação de contas, em relatório emitido à peça 19, 
enumera diversas irregularidades. Assegurando a ampla defesa e o contraditório, procedeu-se à 
notificação do gestor (peças 22/24). Não houve apresentação de defesa conforme certidão à peça 25.

À peça 28 foi juntado pela DFAM o Termo de encerramento da instrução processual. 
Ato contínuo, ante a ausência de defesa, os autos foram encaminhados diretamente a este MPC.

É o relatório. Passa-se a opinar. 

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 CONTAS DE GOVERNO 
Prefeito: Francieudo do Nascimento Carvalho (01.01.2019 a 31.12.2019)

A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – DFAM deste Tribunal, após 
análise dos documentos que integram o processo de prestação de contas do Ente municipal, 
demonstrou no relatório preliminar, que o gestor cumpriu os seguintes limites legais/constitucionais, 
descritos abaixo: 
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Impende ressaltar que o gestor Francieudo do Nascimento Carvalho, embora 
regularmente citado, não apresentou defesa. 

Desta forma, fica configurada a chamada revelia, permanecendo inalteradas as 
seguintes irregularidades apontadas pelos auditores da DFAM nas contas em apreço: 

a) Publicação dos decretos fora do prazo estabelecido na Constituição Estadual 
do Piauí/89 

Segundo a DFAM, embora conste publicação no Diário Oficial dos Municípios de 
Decretos do município de Simplício Mendes, quase todos os decretos foram publicados em prazos 
superiores ao permitido pelas normas legais, contrariando o disposto no art. 28, caput, II, c/c 
Parágrafo Único da Constituição Estadual do Piauí/89, que estabelece a obrigatoriedade de 
publicação dos Decretos e que seja no prazo de 10 dias, a partir da conclusão do ato.

Consta ainda destacado pela DFAM que a publicação fora do prazo determinado pela 
CE/89 é condição de validade e eficácia do ato administrativo e somente com sua realização o ato 
pode produzir seus efeitos. Desta feita, entende-se que o mencionado vício implica ordenação de 
despesa não devidamente autorizada, prática repudiada no ordenamento pátrio e, em certa medida, 
tipificada como infração penal.

b) Ingresso da prestação de contas mensal com atraso

Informa a DFAM que o gestor municipal apresentou a este Tribunal de Contas a 
documentação de sua prestação de contas mensal, nos seguintes prazos:
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Informa ainda a DFAM que as informações apresentadas podem sofrer alterações 
posteriores, e que as multas referentes aos atrasos nas entregas das prestações de contas serão 
cobradas diretamente pelo setor competente deste Tribunal em processo independente.

c) Ausência de peças componentes da prestação de contas 

Não foram enviadas ao Tribunal de Contas as seguintes peças exigidas pela 
Instrução Normativa TCE no 09/2018:

d) Ingresso de peças do Balanço Geral com atraso médio de 02 dias 

Em demonstrativo de fls. 04/08, peça 19, a DFAM informa que as seguintes peças 
foram encaminhadas com atraso:
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e) Insuficiência na arrecadação da receita tributária e ausência de arrecadação 
de IPTU 

Informa a DFAM que a Receita Tributária Arrecadada do município encontra-se assim 
demonstrada:

Informa ainda que o comportamento da receita tributária arrecadada do município nos 
últimos 04 (quatro) exercícios em relação à receita efetiva arrecadada, bem como à receita total 
arrecadada foi o demonstrado a seguir:
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Destaca a DFAM que não houve o incremento da receita tributária do município ao 
longo dos últimos 04 anos, verificando-se ainda a reincidência da não arrecadação de IPTU no 
exercício. Desta forma, alerta a DFAM que a LC nº 101/2000 (LRF), em seu art. 11, estabelece 
vedações ao ente que se omite quanto à instituição, previsão e efetiva arrecadação dos tributos de 
sua competência constitucional.

Para este MPC, abaixa arrecadação das receitas tributárias demonstra a falta de 
implantação de uma política de incremento de arrecadação de receita própria a fim de que o 
município torne-se capaz de arcar com suas responsabilidades, sem depender de recursos federais. 
O que tem se observado é que alguns municípios do Piauí não vêm explorando sua capacidade de 
arrecadação, o que resulta na alta dependência do FPM. O esforço de arrecadação deixa de ser 
exercido quando o ente percebe que os bens públicos locais serão financiados por outro ente, 
gerando comportamento de acomodação nesses municípios e não tenham iniciativa de buscar 
recursos próprios. 

f) Divergência do índice da educação entre SAGRES-Contábil, MDE (RREO-
Anexo 08) e SIOPE

Informa a DFAM que a cabe ao gestor municipal informar os dados para o cálculo do 
limite dos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino do município ao Tribunal de 
Contas por meio do Sistema Sagres do Anexo 08 – RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas 
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, publicado no Diário Oficial dos Municípios e 
enviado a esta Corte.

Deve ainda informar ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 
Educação – SIOPE, sistema eletrônico, operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE, instituído para coleta, processamento, disseminação e acesso público às 
informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

Tais informações devem ser iguais, já que estão regidos pelas mesmas normas (art. 
212 da Constituição Federal, Lei nº 9.394/1996 – LDB e as disposições insertas Portaria n° 495, de 
06 de junho de 2017 e alterações posteriores) e referem-se ao mesmo município e exercício. 

A seguir quadro comparativo dos índices apurados por meio das informações 
fornecidas aos referidos sistemas:
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Destaca a DFAM que esta prática afronta a legislação vigente, prejudica a 
fiscalização e demonstra a falta de zelo e diligência no exercício do dever de prestar contas, e 
Ressalta que para fins de cálculo dos limites constitucionais e legais, foram considerados os valores 
apurados conforme SAGRES-Contábil (Peça 05). 

Por fim, que a ocorrência tratada neste tópico demonstra não observância do disposto 
no art. 5º da IN TCE/PI no 09/2017.

.
g) Não cadastramento de informações no SIOPE 

A DFAM informa que o município não informou os dados de receitas e investimentos 
em educação, relativo ao exercício de 2019, junto ao Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Educação – SIOPE, sistema eletrônico, operacionalizado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - FNDE, instituído para coleta, processamento, disseminação e 
acesso público às informações referentes aos orçamentos de educação da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

h) Divergências entre Sagres-Contábil e SIOPS do percentual aplicado nas 
despesas com ações e serviços de saúde

Segundo a DFAM, cabe ao gestor municipal informar os dados para o cálculo do 
limite dos gastos com as ações e serviços públicos de saúde do município ao Tribunal de Contas por 
meio do Sistema Sagres e do Anexo 12 - RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas com 
Ações e Serviços Públicos de Saúde e, deve ainda informar ao Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, sistema eletrônico, operacionalizado pelo Ministério da 
Saúde. 

A seguir quadro comparativo dos índices apurados por meio das informações 
fornecidas aos referidos sistemas:

Diante das divergências, destaca a DFAM que a prática afronta a legislação vigente, 
prejudica a fiscalização e demonstra a falta de zelo e diligência no exercício do dever de prestar 
contas; e ressalta que, para fins de cálculo dos limites constitucionais e legais, foram considerados os 
valores apurados conforme SAGRES-Contábil (Peça 08). 

Por fim, relata que a ocorrência tratada neste tópico demonstra não observância do 
disposto no art. 5º da IN TCE/PI no 09/2017.
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i) Despesa de pessoal do poder executivo superior ao limite legal - Reincidente

Destaca a DFAM que o Poder Executivo descumpriu o limite legal normatizado pelo 
art. 20, III, b, da LC 101/2000 – LRF, uma vez que mediante os cálculos a seguir reproduzidos, as 
despesas de pessoal do poder executivo alcançou o percentual de 59,49%:

Restou ainda observado que o gestor do município vem reiteradamente 
descumprindo o limite da despesa de pessoal, contrariando o disposto no art. 23 da LRF, que 
determina que caso ultrapasse os limites definidos no art.20, o percentual excedente deverá ser 
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, e poderá 
ensejar as seguintes penalidades:

 
- Impedimento de recebimento de transferências voluntárias pelo ente (LRF, art. 23, § 

3º); 
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- Cassação de mandato (Decreto-Lei nº 201/67, art. 4º, VII); 
- Perda da função pública (Lei nº 8.429/92, art. 12, III); 
- Suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos (Lei nº 8429/92, art. 12, III); 
- Pagamento de multa de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo 

agente (Lei nº 8.429/92, art. 12, III); 
- Vedação de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios (Lei nº 8.429/92, art. 12, III); e 
- Multa de trinta por cento dos vencimentos anuais (Lei nº 10.028/00, art. 5º, IV).

Em razão do descumprimento ao índice constitucional, a DFAM destaca que esta 
Corte emitiu Alertas a esta prefeitura informando que a mesma ultrapassou o Limite de Despesa com 
Pessoal – 54,45% e 55,87%, conforme Relatório de Gestão Fiscal – RGF referente ao 1º semestre e 
2º semestre, respectivamente, publicados nos Diários Oficial Eletrônico/TCE-PI nº 118/2020 - 
DECISÃO Nº 555/20-E – ANEXO II, (fl.4. Peça 11).

j) Despesas contabilizadas indevidamente como Outros Serviços Terceiro-PF 

Destaca a DFAM que foram contabilizados indevidamente como Outros Serviços de 
Terceiros – PF o pagamento de serviços a Técnicos Profissionais, Médicos e Odontólogos e a 
Serviço de Apoio Administrativo Técnico e Operacional no montante de R$ 652.016,93, os quais 
deveriam ter sido contabilizados como Vencimentos e Vantagens Fixas. 

Em razão disto, foi solicitado que o gestor comprove a regularização da publicação 
dos relatórios da LRF, com as devidas correções, destacando a DFAM que cabe ao gestor a 
responsabilização pelas informações prestadas, conforme determina o art. 1º, §§ 1º e 2º da Instrução 
Normativa TCE nº 09/2017. 

k) Distorção Idade Série

O Indicador de Taxa de Distorção Idade-Série permite avaliar o percentual de alunos 
que tem dois ou mais anos de idade acima do recomendado em determinada série.

A Lei 9.394/1996 determina que a criança deva ingressar aos 06 anos no 1° ano de 
ensino fundamental e concluir a etapa aos 14.

O cálculo da distorção idade-série é realizado a partir de dados coletados no Censo 
Escolar, por meio da captura de todas as informações das matrículas com respetivas idades.

Os seguintes dados da P. M. de Boa Hora foram coletados no site do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira:
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O indicador dos anos iniciais e finais está em constante declínio, no entanto ainda 
presentam valores elevado, assim, este MPC chama atenção para a elevada distorção nos anos 
iniciais (22,70%) e anos finais (39,00%), devendo a Administração municipal olvidar todos os esforços 
com o fim de que, em futuro próximo o município, adotando medidas públicas bem planejadas e 
executadas, atraia o aluno ao ensino público e evite a evasão escolar, deixando de possuir crianças 
que apresentem incompatibilidade entre a idade e a série cursada, e assim diminuir a desigualdade 
sócio educacional.

l) Informações inconsistentes entre Sagres Contábil e BG Documentação Web 
(Balanço Financeiro) 

Destaca a DFAM que confrontados os valores, abaixo relacionados, Sagres Contábil 
e Balanço Geral (Documentação WEB – Peça 13), verificou-se divergências nas informações no 
Balanço Financeiro, conforme segue:

m) Quociente Situação Financeira – QSF apresentando déficit financeiro 
(Balanço Patrimonial)
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Informa a DFAM que o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, 
qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas 
representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas 
de compensação (natureza de informação de controle).

A seguir, o demonstrativo do Quociente da Situação Financeira – QSF do município:

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de Passivo Financeiro há R$ 0,86 de 
Ativo Financeiro, verificando-se a ocorrência de déficit financeiro.

Essa situação demonstra desequilíbrio das contas públicas, e inobservância do 
disposto no art 1°, § 1°, da LRF.

n) Aumento do saldo da Dívida Flutuante em 56,05%

Informa a DFAM foi constatado aumento de 55,05% e 57,55% no saldo de Restos a 
Pagar e Depósitos, respectivamente, em relação ao exercício anterior, impactando no aumento de 
56,05% no saldo da Dívida Flutuante em relação ao exercício anterior.

o) Avaliação do Portal de Transparência

O portal institucional de transparência do município foi avaliado por esta Corte de 
Contas segundo os critérios estabelecidos no Anexo I da Instrução Normativa TCE n°01/2019.
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O município obteve a nota 33,01% enquadrando-se na faixa de resultado Deficiente. 

Da análise procedida (Check List – Peças 17 e 18), há que se ressaltar ao não 
atendimento do Portal da Transparência, quanto as seguintes informações essenciais, obrigatórias e 
recomendadas:

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS
 

Item 2.6 - Perguntas e respostas mais frequentes; 
Item 2.7- Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste   

conjunto de informações, possibilitando filtros específicos); 
Item 2.8 - Identificação dos responsáveis. 

RECEITA 

Item 3.1 - Natureza da receita; 
Item 3.2 - Previsão dos valores da receita; 
Item 3.3 - Valores da arrecadação, inclusive recursos extraordinários; 
Item 3.4 - Ferramenta de pesquisa específica (que permite pesquisar dentro deste 

conjunto de informações, possibilitando filtros específicos); 
Item 3.6 - Existência de informações atualizadas (tempo real); 
Item 3.7 - Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos); 
Item 3.8 - Informações sobre transferências federais, estaduais e municipais com 

indicação do valor recebido, a origem dos recursos e data do repasse. 

DESPESA 

Item 4.1 - Número e o valor de empenho, liquidação e pagamento; 
Item 4.2 - Classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, a 

função, a subfunção, a natureza da despesa e a fonte dos recursos; 
Item 4.3 - Pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento; 
Item 4.4 - Procedimento licitatório, bem como a sua dispensa ou inexigibilidade; 
Item 4.5 - Bem fornecido ou serviço prestado; 
Item 4.6 - Ferramenta de pesquisa específica (que permita pesquisar dentro deste 

conjunto de informações, possibilitando filtros específicos); 
Item 4.8 - Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos); 
Item 4.9 - Existência de histórico das informações (pelo menos 3 anos); 
Item 4.10 - Informações sobre transferências realizadas com indicação do valor 

concedido, nome de beneficiário e data do repasse.

RECURSOS HUMANOS
 

Item 5.1 - Relação dos servidores; 
Item 5.2 - Indicação de cargo e/ou função desempenhada por cada servidor; 
Item 5.3 - Indicação da lotação de cada servidor; 
Item 5.4 - Indicação da remuneração nominal de cada servidor; 
Item 5.5 - Tabela com o padrão remuneratório dos cargos e funções; 
Item 5.6 - Informações atualizadas (do ano da pesquisa); 
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Item 5.7 - Histórico das informações (pelo menos 3 anos). 

DIÁRIAS 

Item 6.1 - Nome do beneficiário; 
Item 6.2 - Cargo do beneficiário; 
Item 6.3 - Número de diárias usufruídas por afastamento; 
Item 6.4 - Período de afastamento; Item 6.5 - Motivo do afastamento;
Item 6.6 - Local de destino; 
Item 6.7 - Tabela ou relação que explicite os valores das diárias dentro do Estado, 

fora do Estado e fora do país, conforme legislação local; 
Item 6.8 - Informações atualizadas (do ano da pesquisa); Item 6.9 - Histórico das 

informações (pelo menos 3 anos). 

LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADES E ATAS DE ADESÃO – SRP 

Item 7.2 - Íntegra das Dispensas; 
Item 7.3 - Íntegra das Inexigibilidades; 
Item 7.4 - Íntegra da Ata de Adesão – SRP; 
Item 7.5 - Resultado dos editais: (indica vencedor). 

CONTRATOS 

Item 8.1 - Contratos na íntegra e termos aditivos; 
Item 8.2 - Indicação do Fiscal do Contrato; 
Item 8.3 - Informações atualizadas (do ano da pesquisa); 
Item 8.4 - Histórico das informações (pelo menos 3 anos). 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) 

Item 9.1 – Publicação Relatório de Gestão Fiscal (RGF) dos últimos 6 meses; 
Item 9.2 - Histórico das informações (três anos). 

SERVIÇO DE FORMAÇÕES AO CIDADÃO-SIC FISICO 

Item 10.2 – Indicação da unidade/setor físico responsável pelo SIC

SERVIÇO DE FORMAÇÕES AO CIDADÃO e-SIC (ELETRÔNICO) 

Item 11.5 - Publicação relatório anual estatístico contendo a quantidade de pedidos 
de acesso recebidos, atendidos, indeferidos, bem como informações 
genéricas sobre os solicitantes; 

Item 11.6 - Rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 
(doze) meses; 

Item 11.7 - Rol de documentos classificados em cada grau de sigilo. 
ACESSIBILIDADE 

Item 12.1 - Símbolo de acessibilidade em destaque. 
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CARTA DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS 

Item 13.1 - Participação em redes sociais. 

INSTRUMENTOS DA GESTÃO FISCAL E DO PLANEJAMENTO 

Item 14.1 - Existência de PPA (Lei do Plano Plurianual); 
Item 14.2 - Existência do Anexo do PPA; 
Item 14.3 - Existência de LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias); 
Item 14.4 - Existência do Anexo da LDO; 
Item 14.5 - Existência de LOA (Lei Orçamentária); 
Item 14.6 - Existência do Anexo da LOA. 
Item 14.7 - Parecer prévio do TCE. 

RELATÓRIOS REFERENTES À TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL 

Item 15.1 - A prestação de contas (Relatório Circunstanciado) do ano anterior; 
Item 15.2 - Existência de histórico das informações (três anos); 
Item 15.3 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) dos últimos 6 

meses; 
Item 15.4 - Existência de histórico das informações (três anos).

BOAS PRÁTICAS 

Item 16.3 – Divulgação do Plano Estadual/Municipal de Educação

3. CONCLUSÃO

Assim, este Parquet de Contas diante das irregularidades apontadas pela DFAM que 
persistiram em virtude da não apresentação de defesa, conforme certidão à peça 19, este parquet de 
contas entende que:

 A Publicação dos decretos fora do prazo estabelecido na Constituição Estadual do 
Piauí/89 e a ausência de publicação dos decretos é irregularidade grave, pois 
implica ordenação de despesa não devidamente autorizada, prática repudiada no 
ordenamento pátrio e, em certa medida, tipificada como infração penal;

 A insuficiência na arrecadação dos tributos municipais afronta a LRF, e, em 
conjunto com as demais irregularidades, apresenta-se como irregularidade grave, 
principalmente se a gestão municipal não apresenta um planejamento adequado 
para impulsionar a arrecadação dos tributos no município;

 O descumprimento do limite máximo legal de 54,00% das despesas de Pessoal do 
Poder Executivo é irregularidade gravíssima e atenta contra o disposto no art. 20, 
III, b, da LC 101/2000 – LRF;

 A existência de despesas indevidamente classificadas como outros serviços de 
terceiros (3.3.90.36) é irregularidade grave, pois altera significativamente o cálculo 
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da despesa de pessoal, distorcendo a realidade fiscal do ente e impedindo o 
controle eficiente estabelecido pela LRF;

 A avaliação do Portal de Transparência Institucional em nível deficiente é 
irregularidade que somada às demais se apresenta grave vez que atenta contra o 
princípio da publicidade (art. 37 CF) e afronta também o disposto na IN TCE 01/19, 
no art. 48 a 49 da LRF, na Lei 12.527/11 e no art. 12, §1º do Novo CPC.

Diante das ocorrências não sanadas, este MPC pelo (a):

a) Emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das contas de governo 
do Chefe do Executivo Municipal, Sr. Francieudo do Nascimento Carvalho, referentes ao exercício 
de 2019, com fulcro no art. 120 da Lei Estadual n.º 5.888/09 c/c o art. 32, §1º da Constituição 
Estadual;

b) Expedição de recomendação ao atual gestor do município para que atente à 
necessidade de incremento da arrecadação de receita municipal com a estruturação de sua 
administração tributária, conforme disposto no art.11 da LRF;

c) Quanto às despesas indevidamente classificadas como outros serviços de 
terceiros (3.3.90.36), expedição de RECOMENDAÇÃO ao gestor, para que o município passe a 
contabilizar corretamente as despesas com os prestadores de serviços temporários, com o fim de não 
distorcer a realidade fiscal do município;

f) Expedição de determinação ao gestor do município para que, em prazo 
razoável, promova alterações no sítio eletrônico do órgão, de forma a adequar e atualizar a referida 
página na Internet ao que disciplina a legislação aplicável aos portais de transparência;

É o parecer.

Teresina (PI), 04 de maio de 2021.

(assinado digitalmente)

Raïssa Maria Rezende de Deus Barbosa
Procuradora do Ministério Público de Contas
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