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Tribunal desaprova contas de 12
prefeituras
14/12/2017
Na sessão desta quarta-feira (13/12), o Tribunal de Contas dos Municípios rejeitou as
contas de 12 prefeituras, são elas: Andaraí (Wilson Cardoso), Antônio Cardoso
(Felicíssimo Paulino Filho), Boa Nova (Aete Meira), Floresta Azul (Sandra Maísa
Marcelino), Ibicuí (Gilnay Santana), Irará (Derivaldo Cerqueira), Itacaré (Jarbas
Barros), Malhada de Pedras (Valdecir Bezerra), Pé de Serra (Edgar Miranda), Pedro
Alexandre (Salorilton de Oliveira), Poções (Otto Wagner de Magalhães), Santa Maria
da Vitória (Amário Santana), todas relativas ao exercício de 2016.
Andaraí
O ex-prefeito Wilson Cardoso extrapolou o limite máximo de 54% para gastos com
pessoal, vez que os gastos alcançaram 62,49% da receita corrente líquida do
município. O gestor foi multado em R$2 mil pelas irregularidades apuradas durante a
análise das contas e em R$17.280,00, que corresponde a 12% dos seus recursos
anuais, por não ter reduzido os gastos com pessoal.
Antônio Cardoso
O ex-prefeito Felicíssimo Paulino Filho descumpriu o disposto no artigo 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal ao não deixar recursos em caixa suficientes para pagamento
das despesas com restos a pagar. Também não promoveu o pagamento de multas
imputadas pelo TCM em processos anteriores. O gestor terá representação
encaminhada ao Ministério Público Estadual para que seja apurada a eventual prática
de crime contra as finanças públicas e sofreu multa de R$15 mil pelas irregularidades
remanescentes no parecer. Também deverá restituir aos cofres municipais a quantia
de
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R$10.282,00 e à conta específica do Fundeb o valor de R$123.458,43, ambos com
recursos pessoais.
Boa Nova
O ex-prefeito Aete Meira não cumpriu o disposto no artigo 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, vez que não deixou em caixa recursos suficientes para o
pagamento das despesas com restos a pagar. Também não foi aplicado o percentual
mínimo de 25% na educação, aplicando apenas 24,60% dos recursos na manutenção
e desenvolvimento do ensino municipal. Foi determinada a formulação de
representação ao MPBa contra o gestor e imputadas multas de R$10 mil diante das
irregularidades constatadas durante a análise das contas e de R$54 mil, que equivale
a 30% dos seus recursos anuais, pela não redução da despesa total com pessoal.
Floresta Azul
A ex-prefeita Sandra Maísa Marcelino também descumpriu o disposto no artigo 42 da
LRF, não deixando em caixa saldo suficiente para cobrir as despesas com restos a
pagar. Foi determinada a formulação de representação ao MPBa contra a gestora para
que se apure a prática de eventual crime contra as finanças públicas. A ex-prefeita foi
multada em R$15 mil por irregularidades contidas no relatório apresentado e em
R$41.400,00, que representa 30% dos seus subsídios anuais, diante da não redução
da despesa com pessoal. Também foi determinando o ressarcimento aos cofres
municipais da quantia de R$321.770,75, referente a ausência de processo de
pagamento (R$144.797,12) e da comprovação de despesa (R$176.973,63).
Ibicuí
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Além de não deixar recursos em caixa suficientes para o pagamento dos restos a
pagar, descumprindo o disposto no artigo 42 da LRF, a ex-prefeita Gilnay Cunha
Santana também extrapolou na realização dos gastos com pessoal, realizando
despesa equivalente a 62,76% da RCL do município. A gestora terá representação
encaminhada ao Ministério Público da Bahia para que seja apurada a eventual prática
de crime contra as finanças públicas, e sofreu multas de R$6 mil, por irregularidades
praticadas no exercício, e de R$23.040,00, que corresponde a 12% dos seus subsídios
anuais, pela não redução da despesa com pessoal.
Itacaré
O ex-prefeito de Itacaré Jarbas Barbosa Barros cometeu diversas irregularidades,
entre elas: o descumprimento do artigo 42 da LRF, a abertura de créditos adicionais
sem a existência de recursos disponíveis para suporte das despesas, extrapolação do
limite de 54% para despesas com pessoal, vez que os gastos alcançaram 63,80% da
RCL do município e o descumprimento de determinação do TCM ao não promover o
pagamento de multas e ressarcimentos imputados em processos anteriores. Diante da
gravidade das irregularidades, o gestor foi multado em R$50 mil e em R$24.480,00,
que corresponde a 12% dos subsídios anuais do gestor, pela não recondução dos
gastos ao limite permitido em lei. Também foi determinado o ressarcimento aos cofres
municipais da quantia de R$5.104.185,02, com recursos pessoais, referente a
sonegação de processos de pagamento (R$4.953.182,82), ausência de comprovação
de despesa (R$101.452,10) e despesas com terceiros sem identificação do
beneficiário (R$49.550,10).
Malhada de Pedras
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O ex-prefeito Valdecir Alves Bezerra descumpriu o disposto no artigo 42 da LRF, pois
os recursos em caixa não foram suficientes para cobrir os restos a pagar. O gestor terá
representação encaminhada ao Ministério Público Estadual para que se apure a
eventual prática de crime contra as finanças públicas. Também foi multado em R$5 mil
pelas irregularidades contidas nos relatórios apresentados e em R$36 mil, que
equivale a 30% dos seus subsídios anuais, por não ter reduzido a despesa total com
pessoal.
Pé de Serra
O ex-prefeito Edgar Carneiro Miranda também descumpriu o artigo 42 da LRF, não
investiu na educação (24,72%) e na saúde (12,76%) os percentuais mínimos exigidos
constitucionalmente, promoveu o repasse a menor de duodécimos ao Legislativo e não
apresentou a íntegra de dois processos licitatórios e de 251 processos de pagamento.
O gestor terá representação encaminhada ao MPBa para que se apure eventual crime
contra as finanças públicas e terá que restituir aos cofres municipais a quantia de
R$272.611,16, com recursos pessoais, referente a 28 processos de pagamento não
encaminhados (R$272.611,16), ao pagamento de multa e juros por atraso no
adimplemento de obrigações (R$6.707,85) e diárias pagas sem as devidas
comprovações (R$1.150,00). Também foram aplicadas multas de R$30 mil, pelas
irregularidades praticadas, e de R$43.200,00, que corresponde a 30% dos subsídios
anuais, pela não redução da despesa com pessoal.
Pedro Alexandre
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O ex-prefeito Salorilton de Oliveira não deixou em caixa recursos suficientes para
pagamento de despesas com restos a pagar, configurando o descumprimento do
artigo 42 da LRF. Foi determinada a formulação de representação ao MPBa contra o
gestor para que se apure a eventual prática de crime contra as finanças públicas e
imputadas multas de R$5 mil, por irregularidades constatadas durante a análise das
contas, e uma outra no valor correspondente a 30% dos subsídios anuais do gestor,
por não ter reconduzido a despesa com pessoal ao limite previsto em lei.
Poções
O ex-prefeito Otto Wagner de Magalhães, além de não cumprir o disposto no artigo 42
da LRF, extrapolou o limite para despesa com pessoal, promovendo gastos
equivalente a 68,34% da RCL do município. A relatoria determinou a formulação de
representação ao MPBa contra o gestor para que seja apurada a pratica ou não de
crime contra as finanças públicas e multou o gestor em R$15 mil.
Santa Maria da Vitória
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O ex-prefeito de Santa Maria da Vitória, Amário dos Santos Santana, também
extrapolou o limite máximo de 54% para despesas com pessoal, vez que realizou
gastos que representam 63,71% da RCL do município. Foi determinado o
ressarcimento aos cofres municipais da quantia de R$23.069,78, com recursos
pessoais, referentes a ausência do original do processo de pagamento (R$15.030,10)
e de comprovação de despesa (R$8.039,68). O gestor ainda foi multado em R$6 mil
por irregularidades no relatório técnico e em R$54 mil, que corresponde a 30% dos
seus subsídios anuais, pela não recondução da despesa com pessoal ao limite
previsto na LRF.
Vistas
As contas das prefeituras de Ipiaú e de Paramirim, que estavam na pauta da sessão
desta quarta-feira (13/12), não foram julgadas porque, após o conselheiro relator,
Paolo Marconi, apresentar voto pela rejeição das contas, o conselheiro José Alfredo
Rocha Dias pediu vistas do processo – no caso de Ipiaú – e o conselheiro Plínio
Carneiro Filho, no caso de Paramirim.
Cabe recurso das decisões.
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