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DO FUNDEB. BAIXA ARRECADAÇÃO 
TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA 
COSIP.

No tocante às despesas com pessoal do Poder 
Executivo, verifica-se que, conquanto o limite 
prudencial tenha sido ultrapassado, no final do 
exercício financeiro, o limite máximo de 54% 
estabelecido no art. 20, III, b, da Lei Complementar 
n.º 101/2000 fora respeitado.

Ademais, as ocorrências relativas ao indicador 
negativo do FUNDEB, ao IEGM, a baixa arrecadação 
tributária e a ausência de registro da COSIP, por seu 
menor potencial lesivo e por não resultarem em dano 
ou prejuízo ao erário, caracterizam-se como meras 
impropriedades ou falhas de natureza formal.

Sumário. Município de Caridade do Piauí. Contas 
Anuais de Governo. Exercício Financeiro de 2017. 
Emissão de Parecer Prévio de Aprovação, com 
ressalvas, das Contas do Município. 

 DECISÃO N.º 412/2020

ASSUNTO:  APRECIAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE 
CARIDADE DO PIAUÍ - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

RESPONSÁVEL:  SR. ANTONIEL DE SOUSA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR:  DR. LUCIANO PEREIRA DE ARAÚJO CRC N.º 8563/0-PI

ADVOGADOS:  DR. FRANCISCO TEIXEIRA LEAL JÚNIOR - OAB/PI N° 9.457 

DR.ª ERIKA ARAÚJO ROCHA - OAB/PI Nº 5.384 (COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS - PEÇA 29, 
FOLHA 12) 

RELATOR:  CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ALISSON FELIPE DE ARAÚJO

PROCURADOR DO MPC: PLÍNIO VALENTE RAMOS NETO

IMPROPRIEDADES APURADAS: a) Publicação dos Decretos fora do prazo estabelecido na Constituição 
Estadual do Piauí/89: embora conste publicação de todos os Decretos do município no DOM, esses 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. Ver pç. 14, fls.01 a 12; b) Ingresso 
da Prestação de Contas Mensal com atraso: Média de atraso de 1 (um) dia no mês de março e de 7 (sete) 
dias no mês de dezembro (pç. 32, fl. 3 item 2.2) – ocorrência excluída do rol de achados de auditoria; 
c) Atraso de 52 dias (média de atraso de 01 dia) na entrega de peça componente da prestação de contas 
anual (Declaração de imposto de renda do prefeito e do cônjuge, bem assim de pessoa jurídica da qual seja 
diretor - ano calendário que antecedeu o exercício financeiro correspondente ao balanço geral). Pç. 32, fl. 
04, item 2.3; d) Decréscimo acentuado na arrecadação da Receita Tributária: Não houve o incremento da 
receita tributária do município ao longo do exercício de 2017. Ocorreu um decréscimo na receita tributária 
(R$ 283.700,91) em relação ao exercício anterior (R$ 794.138,80) na ordem de 64,28% (pç. 32, fl. 05, item 
2.4); e) Ausência na contabilização da COSIP: A receita da COSIP não foi lançada, conforme Anexo 10 do 
Balanço Geral (pç 5, fl. 1). De acordo com relatório da ELETROBRAS encaminhado a essa Corte de Contas 
o município arrecadou com a COSIP, no exercício 2017, o montante de R$ 105.758,48. Sendo que esse valor 
foi considerado como receita do município (pç 15, fls.1 a 3); f) Indicador negativo do FUNDEB: O indicador 
“Máximo de 5% não aplicado no exercício”, apurado conforme o quadro presente na pç. 32, fl. 6, item 2.6, 
apresenta valor negativo, indicando que o ente pode possuir Restos a Pagar Inscritos no Exercício Sem 
Disponibilidade Financeira de Recursos do FUNDEB e/ou Despesas Custeadas com Superávit Financeiro 
do Exercício Anterior do FUNDEB não informados corretamente nas prestações de contas enviadas a este 
Tribunal; g) Despesa de pessoal do poder executivo: O montante das despesas de pessoal do Poder Executivo, 
no exercício, foi R$ 6.559.262,53. O Poder Executivo cumpriu o limite legal, entretanto, encontra-se acima 
do limite prudencial (51,34%), determinado pelo art. 22, § único da LC 101/2000 - LRF; h) IEGM - Índice 
de Efetividade da Gestão Municipal: Os indicadores i-Amb, i-Cidade, i-Fiscal, i-Gov TI e i-Planejamento 
demonstram necessidade de melhoria, tendo em vista que as notas obtidas estão na Faixa de Resultado "Em 
Fase de Adequação (C+)" e/ou "Baixo Nível de Adequação (C)"; i) IDEB - Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica: o município de Caridade vem reiteradamente descumprindo as metas projetadas para os anos 
finais – 8ª série/9º ano e em 2017 ficou 7% abaixo das metas estabelecidas – ocorrência parcialmente sanada; 
j) Divergência de Saldo no Demonstrativo da Dívida Flutuante: O montante do saldo inicial do exercício da 
Dívida Flutuante (R$ 687.996,35) registrado no demonstrativo diverge do saldo final do exercício anterior 
(R$ 1.239.982,41), em desconformidade ao art. 90 da Lei nº 4.320/64. (pç. 8 do processo TC/002.935/2016) 
– ocorrência parcialmente sanada; k) Avaliação do Portal da Transparência: Foi constatado, após checklist 
da transparência do município várias inconsistências, no tocante as despesas, servidores, licitações/contratos/
congêneres/ajustes, legislação, relatórios, entre outras, conforme pç. 32, fl 10, item 2.11 e checklist presente 
na pç. 20, fls 1 a 3.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando o relatório da Divisão Técnica da 
Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – I DFAM (peça 22), o contraditório da Divisão Técnica 
da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – II DFAM (peça 32), o parecer do Ministério 
Público de Contas (peça 34), a sustentação oral do advogado, Dr. Francisco Teixeira Leal Júnior - OAB n° 
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9457 - que se reportou sobre as falhas apontadas, a proposta de decisão do Relator (peça 39), e o mais que 
dos autos consta, acordam, os Conselheiros, unânimes, em consonância com o parecer do Ministério Público 
de Contas, em Emitir Parecer Prévio de Aprovação com Ressalvas, às contas de governo do Município de 
Caridade do Piauí, relativas ao exercício financeiro de 2017, sob a responsabilidade do Sr. Antoniel de Sousa 
Silva - Prefeito Municipal, nos termos do art. 120 da Lei Estadual n.º 5.888/2009. 

Presentes: Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros (Presidente), a Conselheira Waltânia 
Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga, a Conselheira Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins, o 
Conselheiro Substituto Delano Carneiro da Cunha Câmara e o Conselheiro Substituto Alisson Felipe de 
Araújo. 

Representante do Ministério Público de Contas presente: Procurador Plínio Valente Ramos Neto.

Publique-se. Cumpra-se.

Ata da Sessão Ordinária da Segunda Câmara nº. 022, de 05 de agosto de 2020. Teresina - PI.

ASSINADO DIGITALMENTE
Conselheiro Substituto Alisson Felipe de Araújo - Relator

PROCESSO: TC N.º 006.083/2018

PARECER PRÉVIO N.º 98/2020

EMENTA: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO. 
DESCUMPRIMENTO DO LIMITE DE ABERTURA 
DE CRÉDITOS ADICIONAIS.

Os autos demonstram a abertura de créditos adicionais 
suplementares no montante de R$ 15.467.848,37 
(quinze milhões, quatrocentos e sessenta e sete 
mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete 
centavos). Destes, aproximadamente 5.047.890,63 
(cinco milhões, quarenta e sete mil oitocentos e 
noventa reais e sessenta e três centavos) foram 
abertos sem autorização legislativa. Tal conduta, 
além de grave infração as normas constitucional e 
legal, é tipificada como crime de responsabilidade, 
nos termos do Decreto Lei n°. 201/67.

Sumário. Município de Itaueira. Contas Anuais de 
Governo. Exercício Financeiro de 2017. Emissão 
de Parecer Prévio de Reprovação das Contas do 
Município. 

 DECISÃO N.º 413/2020

ASSUNTO:  APRECIAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ITAUEIRA - 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017

RESPONSÁVEL:  SR. QUIRINO DO ALENCAR AVELINO - PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR:  DR. RAIMUNDO JOSÉ DE SOUSA JÚNIOR

ADVOGADO:  DR. RAFAEL DE MELO RODRIGUES - OAB/PI Nº 8.139 (COM PROCURAÇÃO 
NOS AUTOS - PÇ. 45, FL. 02) 

RELATOR:  CONSELHEIRO-SUBSTITUTO ALISSON FELIPE DE ARAÚJO

PROCURADOR DO MPC: LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO

IMPROPRIEDADES APURADAS: a) Ingresso extemporâneo de peças de planejamento governamental com 
média de atraso de 04 dias (Peça 39, fl. 1, tabela item 2.1); b) Descumprimento do limite de abertura de créditos 
adicionais: Foi autorizada, através do art. 4° da LOA, a abertura de créditos adicionais suplementares para o 
exercício em análise, até o limite 27,00% da despesa fixada. Todavia, os créditos adicionais suplementares 
atingiram o montante de R$ 15.467.848,37 (quinze milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, oitocentos 
e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), que corresponde a 40,08% da despesa fixada, ultrapassando 
o limite autorizado na Lei Orçamentária; c) Ingresso extemporâneo da prestação de contas mensal com 
as seguintes médias de atraso: janeiro 164 dias; fevereiro 158 dias; março 149 dias; abril 134; maio 120 
dias; junho 104 dias; julho 88 dias; agosto 74 dias; setembro 58 dias; outubro 42 dias; novembro 28 dias e 
dezembro 25 dias (Peça 39, fl. 03, tabela 2.3) – ocorrência sanada no tocante aos atrasos apontados para o 
mês de dezembro/2017, SAGRES Contábil e SAGRES FOLHA, mantendo-se todos os atrasos apontados 
para o SAGRES Contábil de janeiro a novembro/2017. d) Não envio de peças exigidas pela Resolução TCE 
n°. 27/2016: Demonstrativo analítico - Dezembro e Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino - MDE - 6° Bimestre; e) Ingresso extemporâneo da prestação de contas anual 
com média de atraso de 02 dias (Peça 39, fl. 04, tabela 2.5); f) Queda na Arrecadação Tributária: Constatou-
se a inexistência de o incremento da receita tributária do município ao longo do último ano. Observou-se, 
entretanto, que houve uma significativa redução da Receita Tributária, especialmente no item Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, nos exercícios de 2016 que foi de R$ 533.676,08 e que no de 2015 foi de 
R$ 3.029.474,74, ocorrendo uma queda bastante acentuada na arrecadação deste tributo quando comparados 
também com o exercício atual. (Peça 39, fl. 5, tabela item 2.6); g) Ausência na contabilização da COSIP: 
Constatou-se que a receita da COSIP não foi lançada, mesmo tendo sido informado pela Eletrobrás um 


