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Contas de Lauro de Freitas são aprovadas
com ressalvas
09/11/2018
O Tribunal de Contas dos Municípios, na sessão desta quinta-feira (08/11), aprovou
com ressalvas as contas da Prefeitura de Lauro de Freitas, da prefeita Moema Isabel
Passos Gramacho, relativas ao exercício de 2017. O conselheiro José Alfredo Rocha
Dias, relator do parecer, multou a prefeita em R$10 mil em razão de irregularidades
apontadas no relatório técnico das contas, além de determinar o ressarcimento com
recursos pessoais no valor de R$212.945,30.
O valor do ressarcimento está composto de R$192.462,42, referente a ausência de
comprovação de despesa; R$11.879,55, pelo injustificável pagamento de multas e
juros por atraso no cumprimento de obrigações; e R$8.603,33, devido ao
pagamento de multa junto ao Detran sem o correspondente reembolso pelo infrator.
Além disso, foi aplicada uma outra multa, no valor de R$37.440,00, devido a não
recondução das despesas com pessoal ao limite previsto na Lei de Responsabilidade
Fiscal.
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Os gastos com pessoal atingiram o percentual de 57,95% da receita corrente líquida
do município, superior ao limite máximo de 54%, definido na LRF. No parecer, o relator
advertiu a gestora a respeito da obrigação em adotar medidas de redução do
percentual, uma vez que, tal irregularidade pode levar a rejeição de contas seguintes.
Em razão dessa irregularidade, o conselheiro substituto Antônio Emanuel de Souza
votou pela rejeição das contas, mas foi vencido pelos votos dos conselheiros Mário
Negromonte e Raimundo Moreira, que acompanharam o relator.
Em relação às obrigações constitucionais, a prefeita aplicou 26,22% da receita na
manutenção e desenvolvimento do ensino, quando o mínimo exigido é 25%. No
pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, foi investido um total de
85,40% dos recursos advindos do FUNDEB, sendo o mínimo 60%. Nas ações e
serviços de saúde foram aplicados 19,98% dos recursos específicos, também
superando o percentual mínimo de 15%.
Em seu parecer, o conselheiro José Alfredo Rocha Dias alertou a respeito da
necessidade de imediato aperfeiçoamento da atuação do Controle Interno da prefeitura
, inclusive e principalmente na supervisão dos dados inseridos no sistema SIGA, do
TCM. “A permanência da situação revelada nos autos poderá motivar a aplicação de
penalidades, inclusive ao seu Titular”, advertiu o relator.
Além das irregularidades já citadas, durante a análise dos autos também foi
identificada a tímida cobrança da Dívida Ativa e ausência dos pareceres do Conselho
Municipal de Saúde e de acompanhamento e controle social.
Cabe recurso da decisão.
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