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Emitido em 13/07/2018

JURISDICIONADO:

00174/18

Prefeitura Municipal de Juarez Távora

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

PROCESSO:

INTERESSADOS: Sr(a). Maria Ana Farias dos Santos (Gestor(a))

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, nos termos do art. 71 da CF/88 e do §1º do art. 59 da LC 101/2000,
e na conformidade do entendimento técnico contido no Relatório de Acompanhamento da Gestão, no intuito de
prevenir fatos que comprometam resultados na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, resolve: Emitir
ALERTA ao jurisdicionado Prefeitura Municipal de Juarez Távora, sob a responsabilidade do interessado Sr(a).
Maria Ana Farias dos Santos, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos:

1) ocorrência de déficit orçamentário; 2) lançamentos individualizados dos rendimentos financeiros dos recursos
do FUNDEB; 3)  descumprimento das normas constitucionais no que tange aos limites mínimos de aplicações em
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE (25%) e em ações e serviços públicos de saúde (15%);
4) manutenção em conta específica dos recursos oriundos dos precatórios do FUNDEF, a serem utilizados em
gastos com MDE; 5) efetivação de gastos totais com pessoal do Poder Executivo e da Comuna acima dos limites
máximos de 54% e 60% da Receita Corrente Líquida - RCL, respectivamente; 6) necessidade de abertura de
procedimentos administrativos para apuração de possíveis acumulações indevidas de cargos públicos por
servidores da Urbe; 7) pessoal comissionado e contratado por tempo determinado equivalente a 30% do total de
servidores, representando burla ao instituto do concurso público; 8) ausência de recolhimento da totalidade das
obrigações patronais devidas ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS; 9) observância ao disposto no
Parecer Normativo PN - TC - 00016/17; e 10) necessidade de aprimoramento dos controles de medicamentos e
de combustíveis.

ALERTA   - 00439/18

Relator
13/07/2018 09:41

Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
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