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Processo nº 3431/2022 – TCE/MA

Natureza: Prestação de Contas Anual de Governo

Exercício financeiro: 2021

Entidade: Município de Aldeias Altas/MA

Responsável: Kedson Araújo Lima, Prefeito, CPF n° 282.919.803-49, residente e domiciliado na Rua Vidigal Rodrigues Filho, n° 343, Centro, CEP n°
65610-000, Aldeias Altas/MA.

Procuradores constituídos: Não há

Ministério Público de Contas: Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis

Relator: Conselheiro Edmar Serra Cutrim

SUMÁRIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS/MA. POSIÇÃO FINANCEIRA,
ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE
APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS. CIÊNCIAS ÀS
PARTES. PUBLICAÇÃO. REMESSA DAS CONTAS À CÂMARA MUNICIPAL DE ALDEIAS ALTAS/MA PARA OS FINS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS. ARQUIVAMENTO ELETRÔNICO DO AUTOS NESTE TCE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de análise e julgamento da Prestação de Contas Anual de Governo do Município de Aldeias Altas/MA, no exercício financeiro de 2021, de
responsabilidade do Senhor Kedson Araújo Lima, Prefeito daquela Entidade.

2. A análise da Prestação de Contas em apreço contemplou as áreas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, sendo utilizados para
obtenção das evidências procedimentos de auditoria e observados, principalmente, os Princípios da Legalidade, Legitimidade e Economicidade, dentre
outros.

3. A Unidade Técnica de Contas, após análise destas Contas, emitiu o Relatório de Instrução n° 3944/2022, que não apontou irregularidades, ficando
evidenciada a observância às normas, legais e regulamentares na execução do orçamento público do referido município e o cumprimento satisfatório dos
programas previstos na lei orçamentária anual, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, conforme conclusão abaixo:

[…]

Consubstanciado no art. 153, inciso V, do Regimento Interno do TCE/MA, sugerimos o que segue:

6.1 Emitir o parecer prévio sobre as contas de governo do Prefeito, nos termos do § 3º, I do art. 8º da LOTCE/MA, dado que não foram detectadas
ocorrências que merecessem ressalvas ou recomendações.

[…]

4. Diante de tais circunstâncias, foram os autos encaminhados ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, com vista ao seu pronunciamento
regimental, em cujo Parecer nº 3436/2022/GPROC3/PHAR, da lavra do Procurador Paulo Henrique Araújo dos Reis, concluiu que:

[…]

A Unidade Técnica, através do Relatório Técnico n.º 3944/2022, sugere emitir o parecer prévio sobre as contas de governo do Prefeito, nos termos do §
3º, I do art. 8º da LOTCE/MA, dado que não foram detectadas ocorrências que merecessem ressalvas ou recomendações.

As Contas de Governo devem demonstrar o retrato da situação das finanças da unidade federativa, levando em consideração os demonstrativos contábeis
e financeiros do Município, no sentido de se verificar se restou configurado nesses demonstrativos o que foi gasto e o que foi arrecadado no exercício
objeto da análise, enfatizando o desempenho do orçamento público e dos programas e realizações de governo. Em suma, examina a boa gestão fiscal,
aferida, principalmente, com base da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O exame das Contas de Governo, com a emissão do competente Parecer Prévio, constitui uma avaliação global das receitas e dos gastos públicos, das
mutações patrimoniais dependentes ou não da execução orçamentária e uma apreciação macro do desempenho da máquina administrativa durante toda
uma gestão.

Ante o exposto, opina este Representante do Ministério Público Especial pela emissão de Parecer Prévio Favorável a APROVAÇÃO DAS CONTAS DE
GOVERNO referente ao exercício de 2021, da Prefeitura de Aldeias Altas – MA, sob a responsabilidade do Sr. Kedson Araújo Lima.

É o parecer.

[…]

5. Após a manifestação ministerial vieram os autos conclusos a esta relatoria, para deliberação e prosseguimento do feito.
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6. É o Relatório, no essencial.

V O T O

7. Cumpre primeiramente ressaltar, que o processo aqui analisado transcorreu de forma regular, com a observância da garantia constitucional do devido
processo legal, consoante dispõe o art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988.

8. Assim, verificou-se na presente prestação de contas anual, que o Senhor Kedson Araújo Lima, então Prefeito do município em análise, conforme
entendimento feito pela Unidade Técnica por meio do Relatório de Instrução nº 3944/2022, conjuntamente ao entendimento do Ministério Público de
Contas, ficou evidenciado o cumprimento de normas legais e regulamentares que regem a Administração Pública.

9. Dessa forma, não consta nenhuma irregularidade na Prestação de Contas Anual de Governo do Município de Aldeias Altas/MA, no exercício
financeiro de 2021.

10. Ante o exposto, considerando o posicionamento do órgão técnico, e acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas, VOTO, para que esta
Corte de Contas decida:

10.1. Emitir Parecer Prévio pela Aprovação das Contas Anuais de Governo do Município de Aldeias Altas/MA, no exercício financeiro de 2021, de
responsabilidade do Senhor Kedson Araújo Lima, Prefeito, com fundamento nos arts. 1º, inciso I, 8º, §3°, inciso I, c/c o art. 10, inciso I, da Lei n°
8.258/2005, considerando que não há irregularidades na presente prestação de contas;

10.2. Dar ciência desta decisão ao Senhor Kedson Araújo Lima, por meio da publicação do parecer prévio no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão;

10.3. Encaminhar o processo em análise à Câmara Municipal de Aldeias Altas/MA, após o trânsito em julgado, acompanhado do parecer prévio e da
sua publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para os fins legais e constitucionais;

10.4. Recomendar ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aldeias Altas/MA, com fulcro no § 3º do art. 31 da Constituição
Federal de 1988, c/c o § 3º do art. 56 da Lei Complementar nº 101/2000, que disponibilize as presentes contas, durante 60 (sessenta) dias a qualquer
contribuinte, para exame e apreciação do que deverá ser dada ampla divulgação;

10.5. Arquivar cópia dos autos neste TCE por meio eletrônico, para todos os fins de direito, depois de transcorrido o prazo para interposição de Recurso
de Reconsideração e sem que haja manifestação do responsável e/ou do Ministério Público de Contas.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS/MA, 09 DE NOVEMBRO DE 2022.

Conselheiro Edmar Serra Cutrim

Relator


