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EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE CASTELO DO PIAUÍ. 
CONTAS DE GOVERNO. Divergências no percentual aplicado na despesa com MDE 
informado no SAGRES-CONTÁBIL, RREO-ANEXO 08 E SIOPE. Divergências no 
percentual aplicado nas despesas com ações e serviços de saúde entre SAGRES-
CONTÁBIL, RREO-ANEXO 12 e SIOPS. IEGM - Índice de Efetividade da Gestão 
Municipal. Distorção idade-série. Ingresso extemporâneo de peças orçamentárias. 
Publicação dos decretos fora do prazo estabelecido na Constituição Estadual do 
Piauí/89. Não envio de peças componentes da prestação de contas mensal. Despesa 
de pessoal do Poder Executivo acima do limite legal. Despesas contabilizadas 
indevidamente como outros serviços de terceiros – pessoa física. Demonstrativo da 
disponibilidade de caixa e dos restos pagar em desconformidade aos ditames legais.  
Emissão de parecer prévio de reprovação das contas de governo.

1 RELATÓRIO

Trata o processo da prestação de contas – contas de governo do município de Castelo do Piauí, 

abrangendo as contas de governo referentes ao exercício financeiro de 2018.

A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal - DFAM, após análise dos documentos 

que integram a prestação de contas, em relatório de fiscalização (peça 29), apresenta o resultado do 

exame dos demonstrativos contábeis que compõem o balanço anual e enumera as irregularidades 

identificadas.

Em observância aos postulados de ampla defesa e do contraditório, o prefeito municipal foi 

devidamente citado (peça 32) para apresentação de sua defesa a respeito das ocorrências apontadas 

no relatório técnico da DFAM. Conforme certidão à peça 35, o gestor não apresentou suas justificativas 

em tempo hábil. Entretanto, o relator autorizou a juntada da defesa (peça 38).

A defesa encaminhada foi submetida à análise técnica da DFAM que elaborou o relatório de 

instrução de peça 42.

O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para manifestação.

É o relatório. Opina-se.

 PROCESSO ........... TC/011362/2018
ASSUNTO............... PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – Contas de Governo                                    Exercício: 2018
INTERESSADO...... MUNICÍPIO DE OEIRAS
PREFEITO.............. JOSÉ MAGNO SOARES DA SILVA

 RELATOR.......... OLAVO REBELO DE CARVALHO FILHO
Parecer nº 2021LM0154
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2 FUNDAMENTAÇÃO

2.1 CONTAS DE GOVERNO
A lei orçamentária municipal estimou a receita e fixou a despesa em R$ 60.036.300,00 e, ao final 

do exercício, a arrecadação da receita foi de R$ 45.813.930,17 e a despesa empenhada alcançou 
R$ 44.940.497,09.

Analisando-se as contas apresentadas sob os aspectos financeiros e orçamentários, constatou-

se o cumprimento dos índices constitucionais e legais: 

● Gasto com abertura de créditos adicionais suplementares alcançou 39,78%, cumprindo o limite 

estabelecido de 50%.

● Gasto com manutenção e desenvolvimento do ensino foi superior ao limite mínimo legal, pois 

alcançou 26,97%, cumprindo o limite estabelecido de 25%.

● Gasto com os profissionais do magistério/FUNDEB que foram superiores ao limite mínimo legal 

(60%), pois atingiram 77,87%;

● O percentual do repasse da prefeitura para a câmara municipal, que atingiu 6,93%, enquanto o 

percentual máximo estabelecido pela Constituição Federal é de 7%.

● O indicador “máximo de 5% não aplicado no exercício (FUNDEB)” alcançou 0,81%.

Apesar do cumprimento dos índices constitucionais e legais acima descritos, a DFAM verificou o 

descumprimento: a) do limite dos gastos com pessoal do executivo, pois alcanço 57,74%, 
ficando acima do limite legal (54%); b) do limite das despesas em ações e serviços públicos de 

saúde, pois alcançou 10,97%, descumprindo o limite de 15%. Mas, esta ocorrência foi sanada após a 

defesa, tendo sido verificado que, em verdade, o município aplicou 19,43%, cumprindo o mandamento 

constitucional. 

Ademais, identificou-se a ocorrência de outras falhas na prestação de contas, as quais foram 

objeto de defesa pelo gestor (peça 38) e analisados pela II Divisão Técnica da DFAM, que emitiu 

relatório de instrução na peça 42, considerando:

a) inexistentes as ocorrências descritas abaixo:

Item 2.2 - “Divergência no valor da alteração da despesa fixada no balanço orçamentário com a 

ocorrida por meio de decreto”, pois, após análise da defesa (fls. 03 e 12/13 da peça 38), a DFAM 

constatou uma falha no somatório do valor apresentado no relatório de peça 29, não tendo sido 

considerado o valor previsto da reserva de contingência (R$ 220.000,00), conforme exposto na fl. 02 da 

peça 42.

Item 2.14 – “Avaliação do município – portal da transparência (inexistente)”, pelas razões a seguir 

transcritas:
Observa-se que, nas consultas realizadas pela DFAM (peça 28), que foram realizadas 
nos dias 03/05/2019 e 19/09/2019, no endereço: castelodopiaui.pi.gov.br, consta a 
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mensagem: “Página Web Bloqueada”, o que impediu a avaliação do portal, sendo 
enquadrada na faixa de resultado inexistente. Em consulta à Divisão de Rede e 
Segurança do TCE/PI, foi informado que o sistema de segurança do tribunal bloqueou 
o sítio por detectar a existência de um malware (uma espécie de vírus). Em relação ao 
processo citado pela defesa (TC/004583/2020), o mesmo teve como objetivo a 
avaliação da transparência dos órgãos/entidades estaduais e municipais, 
“considerando, sobretudo, a relevância do controle social no momento da pandemia 
(COVID-19)”. E a avaliação foi realizada entre os dias 16/03 a 28/05/2020 (fls. 41/44 da 
peça 11 do TC/004583/2020) no endereço eletrônico 
http://168.90.91.67/Transparencia/. Ou seja, posterior às consultas apontadas neste 
relatório. No mesmo processo, consta a realização de checklist da IN 01/2019, sendo 
que a pontuação do município de Castelo registrada foi de 81%, conforme aponta o 
relatório (peça 41 do TC;004583/2020): 
[...]
Acrescenta-se, ainda, que no processo de prestação de contas do exercício 2017 
(TC/006998/2018) consta a avaliação do portal da transparência do município (item 
2.9), que foi realizada em 26/09/2018, no endereço eletrônico 
castelodopiaui.pi.gov.br (168.90.91.67/Transparência), ou seja, antes das consultas 
aqui apontadas. E, na fase de contraditório, nova consulta foi realizada no mesmo 
endereço em 15/10/2020. Assim, tais constatações levam a crer que a inexistência 
apontada neste relatório pode ter sido um fato temporário, tendo em vista a realização 
de consultas em datas posteriores. Portanto, entende-se que a ocorrência deve ser 
desconsiderada. (fls. 11/12 – peça 42).  

b) sanadas as ocorrências a seguir:

Item 2.4 – “Ingresso da prestação de contas mensal fora do prazo legal”. Apesar de a defesa não 

ter se manifestado quanto a esta ocorrência, a DFAM posicionou-se da seguinte forma:
Análise: Como se pode verificar o atraso ocorreu apenas no envio dos dados no 
sagres Folha, M13. No exercício de 2018 foram implantadas novas regras de validação 
para integração com o sistema Sagres Contábil, havendo, assim, no curso do 
exercício, adaptações para os jurisdicionados e também para o Tribunal, de forma que 
o atraso apontado deve ser desconsiderado. Por tal motivo, inclusive, as multas do 
Sagres Folha, exercício 2018, deixaram de ser aplicadas, conforme Despacho da 
Presidência (TC/014867/2020). Ocorrência sanada. (fl. 03 – peça 42)

Item 2.7 – “Despesa com ações e serviços públicos de saúde abaixo do limite mínimo legal”. O 

prefeito apresentou justificativa às fls. 05/06 da peça 38. Após análise pontual das alegações da defesa, 

a divisão técnica constatou o seguinte:
Análise: Observa-se na planilha anexada pela defesa (áreas destacadas) que foram 
registrados valores diferentes para os itens abaixo discriminados:

Os valores alegados pela defesa resultam numa diferença a maior de R$ 1.607.031,21 
(um milhão, seiscentos e sete mil, trinta e um reais e vinte e um centavos) no total das 
despesas para fins de limite: DFAM (R$ 2.285.311,82) e defesa (R$ 3.892.343,03). 
Ressalta-se que a defesa não apresentou nenhuma justificativa para os diferentes 
valores, nem tampouco anexou quaisquer documentos para comprovar os valores 
acima alegados. Não obstante tal fato, procedeu-se consulta aos relatórios internos 
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desta Corte (Sagres Contábil e Documentação Web) para a análise dos valores 
alegados pela defesa, tendo-se a comentar: 
a) Em relação à primeira exclusão (conta Recursos de Transferência do Sistema Único 
de Saúde – SUS), em consulta aos dados do sagres contábil, confirma-se o valor 
alegado pela defesa (R$ 8.301.390,42), o qual será considerado; 
b) Em relação à segunda exclusão (conta Outros Recursos), em consulta ao relatório 
do sagres contábil (Pagamentos por Unidade Gestora), observou-se que parte do valor 
excluído pela DFAM se refere aos pagamentos realizados pela conta FUS (BB nº 8988-
5), os quais foram indevidamente registrados pelo gestor com a Fonte de Recursos 
“Transferências de Recursos do SUS (1.210.0000)”, quando deveria ter sido registrado 
como “Recursos Ordinários (1.001.0000)”, daí a exclusão realizada pela DFAM. O valor 
dos pagamentos registrados com a fonte de recursos indevida, o qual será 
considerado, é no montante de R$ 765.848,52 (setecentos e sessenta e cinco mil, 
oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), conforme 
demonstrativo à peça 41; 
c) Por fim, em relação à terceira exclusão (conta Restos a Pagar Não Processados 
Inscritos Indevidamente no Exercício Sem Disponibilidade Financeira), o gestor, como 
já dito, não apresentou nenhum argumento e documentação complementar. Confirma-
se, portanto, o valor apurado pela DFAM (R$ 195.454,75), o qual foi com base nos 
dados do sagres contábil. 
d) Ressalta-se, ainda, que se constatou que o gestor registrou no sagres contábil o 
valor do FPM de forma integral, sem a separação das cotas (julho e dezembro). No 
entanto, no cálculo dos gastos com ações e serviços públicos de saúde, somente faz 
parte a cota principal. Desta forma, o valor do FPM foi alterado, resultando em 
diminuição da receita para apuração da aplicação em ASPS, de R$ 20.836.113,99 para 
R$ 19.666.057,45; 

Ante o exposto, procedeu-se alteração no cálculo com as devidas alterações (subitens 
“a”, “b” e “d”), conforme se demonstra (peça 40):

Portanto, o município aplicou, no exercício, 19,43%, cumprindo o mandamento 
constitucional elencado no art. 198, combinado com art. 77, III, ADCT, da Constituição 
Federal. Ocorrência sanada.

c) parcialmente sanadas as ocorrências identificadas nos itens descritos abaixo:

Item 2.6 - “Divergências no percentual aplicado na despesa com MDE informado no SAGRES-

CONTÁBIL, RREO-ANEXO 08 E SIOPE”: foram apontadas as seguintes divergências:
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Após análise da defesa (fls. 04/05, peça 38), a DFAM apresentou a seguinte posição no relatório 

de instrução: 
Análise: Quanto à divergência registrada no SAGRES, no cálculo da apuração dos 
gastos com MDE (Peça 16), este Tribunal fez a glosa de valores que alteraram o 
cálculo do índice em relação ao percentual que o gestor apura em seus demonstrativos 
(linha 33: “Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira de 
Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino”). Assim, a divergência em relação ao 
Sagres deve ser desconsiderada.
Todavia, não deveria haver diferença entre o percentual registrado no Anexo 08 – 
RREO e o informado ao SIOPE, tendo em vista que tais informações estão regidas 
pelas mesmas normas e se referem ao mesmo município e exercício, além de terem 
sido elaboradas pelo gestor. Não restando, portanto, justificada tal divergência.
Recomenda-se que, excetuadas as exclusões feitas por este Tribunal na sua 
apuração, seja parametrizado o sistema de apuração do ente com as orientações da 
STN, para que ao final os percentuais apurados devam convergir.
Ante o exposto, a ocorrência foi parcialmente sanada. (fl. 04, peça 42)

Item 2.8 - “Divergências no percentual aplicado nas despesas com ações e serviços de saúde 

entre SAGRES-CONTÁBIL, RREO-ANEXO 12 e SIOPS”: foram identificadas as seguintes divergências:

Após análise da defesa (fl. 06, peça 38), a divisão técnica considerou que “a ocorrência foi 
parcialmente sanada” às fls. 08 - peça 42, porque:

Quanto à divergência registrada no SAGRES, o TCE-PI no cálculo da apuração dos 
gastos com saúde (ver item anterior – que alterou percentual para 19,43%) fez glosa 
de valores que poderiam alterar o cálculo do índice em relação ao percentual que o 
gestor apura em seus demonstrativos (Linha “Restos a Pagar Não Processados 
inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira”). Assim, a 
divergência em relação ao Sagres deve ser desconsiderada. 
Todavia, não deveria haver diferença entre o percentual registrado no RREO – Anexo 
12 – e o no Demonstrativo do SIOPS, tendo em vista que tais informações estão 
regidas pelas mesmas normas e se referem ao mesmo município e exercício, além de 
terem sido elaboradas pelo gestor. Não restando, portanto, justificada tal divergência.
Recomenda-se que, excetuadas as exclusões feitas por este Tribunal na sua 
apuração, seja parametrizado o sistema de apuração do ente com as orientações da 
STN, para que ao final os percentuais apurados devam convergir. 
Ante o exposto, a ocorrência foi parcialmente sanada.

Item 2.7 - “IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal”: as tabelas a seguir apresentam os 

resultados obtidos pelo município de Castelo do Piauí nos sete indicadores setoriais do IEGM Geral em 

comparação com os exercícios de 2016, 2017 e 2018:
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A defesa não se manifestou acerca deste item, mas a divisão técnica considerou a ocorrência 
parcialmente sanada porque houve uma pequena melhora no indicador geral em 2018, mas ainda 

permanecendo na faixa C+ (Em fase de Adequação), tendo havido crescimento nas dimensões i-

Planejamento, i-Educ, i-cidades, em relação a 2017. Ressaltou-se, porém, o declínio nos indicadores i-

Meio Ambiente, i-Fiscal, i-GOV TI e i-Saúde. (fls. 09/10, peça 42).

Item 2.12 - “Distorção idade-série”: o cálculo da referida distorção é realizado a partir de dados 

coletados no censo escolar, por meio da captura de todas as informações das matrículas com 

respectivas idades. A tabela a seguir demonstra os dados do município de Castelo do Piauí:

A defesa não se manifestou sobre a ocorrência, mas a divisão técnica considerou parcialmente 
sanada pelas razões a seguir:

Análise: Observou-se que, nos anos iniciais (4ª Série/5º Ano), o percentual de 
distorção vem oscilando ao longo dos últimos três anos, aumentando de 2016 para 
2017 e caindo em 2018. Já nos anos finais (8ª Série/9º Ano), os percentuais vêm 
caindo de 2016 para 2018, no entanto, ainda permanece em valor elevado (20,00). 
Dessa forma, os indicadores registrados acima demonstram que, em relação aos anos 
iniciais e finais, apesar da queda ocorrida, as ações adotadas não estão sendo 
suficientes para sanar definitivamente as ocorrências que estão causando esta 
distorção. Assim, entende-se que a ocorrência foi parcialmente sanada. (fl. 10, peça 
42)

d) não sanadas as demais ocorrências apontadas no relatório inicial apesar da defesa apresentada.

Analisando as avaliações da DFAM, o Ministério Público de Contas concorda com o 

posicionamento da divisão técnica e passa a expor as ocorrências que restaram não sanadas.
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2.1.1 Ingresso extemporâneo de peças orçamentárias: a tabela a seguir evidencia os atrasos no 

ingresso das peças orçamentárias:

A defesa (fls. 02/03, peça 38) afirma que os anexos foram enviados no dia 24/01/2018 devido o 

modo de digitalização ter sido ajustado em formato pesquisável, não ocorrendo má fé no seu atraso. 

Destacando, ainda, que a referida lei foi aprovada, sancionada e publicada dentro do prazo legal e que 

o atraso não prejudicou a análise desta prestação de contas.

Em que pese tais alegações, a DFAM não sanou a ocorrência pelo seguinte:

Análise: Em consulta aos relatórios internos (Documentação/Extrato das Multas), 
ratificam-se os atrasos apontados no envio da LDO, Anexo de Metas Fiscais e Anexo 
de Riscos Fiscais. Ressalta-se que o envio intempestivo das referidas peças afasta a 
irregularidade da não entrega, mas não a ocorrência do atraso, que decorre da 
intempestividade. Ocorrência não sanada. (fls. 02/03, peça 42)

2.1.2 Publicação dos decretos fora do prazo estabelecido na Constituição Estadual do Piauí/89: 
constatou-se que, embora conste publicação no Diário Oficial dos Municípios de Decretos do município, 

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. A defesa não se manifestou sobre a ocorrência. A DFAM, por sua vez, apresentou a seguinte 

análise:
Análise: A publicação no prazo determinado pela CE/89 é condição de validade e 
eficácia do ato administrativo e somente com sua realização o ato pode produzir seus 
efeitos, entendendose que o mencionado vício implicou em ordenação de despesa não 
devidamente autorizada. Este Tribunal se manifestou sobre o assunto em denúncia 
protocolada junto a esta Corte (TC/019220/2018). No Acórdão nº 19/2020 (peça 21 da 
denúncia), a Segunda Câmara, de forma unânime, concordando com o parecer do 
Ministério Público de Contas, decidiu pela procedência da referida denúncia, 
considerando irregular tal prática, nos termos e pelos fundamentos expostos no voto do 
relator (peça 19 da denúncia):

Os decretos editados em referência a períodos anteriores e a publicação 
de forma tardia de tal decreto, constitui em ato inapropriado, tendo em 
vista que em matéria de direito orçamentário é impossível cogitar a 
validade e eficácia retroativa de autorizações orçamentárias, 
possibilitando uma possível malversação dos recursos públicos, dessa 
forma trata-se de uma ofensa aos princípios da publicidade 
administrativa, da legalidade e da especialidade orçamentária. A 
publicação posterior não teria o condão de convalidar execuções 
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orçamentárias realizadas anteriormente sem agasalho fiscal no momento 
de sua realização. 

Portanto, entende-se não sanada a ocorrência.
 2.1.3 Não envio de peças componentes da prestação de contas mensal: verificou-se que foram 

enviadas ao Tribunal de Contas as seguintes peças exigidas pela IN TCE nº 09/2017:

Após análise da documentação apresentada pela defesa (fls. 14/19, peça 38), que se trata de atas 

de audiências para avaliação do cumprimento das metas fiscais da LRF, a divisão técnica pontuou que 

as peças divergem das listadas acima (subitem “d”) e que nenhuma outra peça foi encontrada no 

processo. Portanto, após consulta ao Sistema Documentação Web, a DFAM ratificou que as peças 

listadas no quadro não foram enviadas de forma eletrônica ao Tribunal. Logo, ocorrência não sanada.

2.1.4 Despesa de pessoal do Poder Executivo acima do limite legal: a DFAM constatou que o 

montante das despesas de pessoal do Poder Executivo, no exercício, foi de R$ 24.997.545,08, 

representando 57,74% da RCL, descumprindo o limite legal (54%). Em defesa (fls. 06/07, peça 38), o 

gestor alega que aplicou 53,98% com gastos com pessoal durante o exercício de 2018, ficando abaixo 

do limite máximo de 54%, não podendo ser contabilizado aproximadamente R$ 1.000.000,00 relativo a 

contratações de serviços terceirizados no exercício, que não integram o cálculo de índice de pessoal.

Em sua análise, a DFAM não acatou a justificativa apresentada e considerou não sanada a 

ocorrência porque foi considerado no cálculo despesas com prestadores de serviços nas quais restou 

caracterizado o vínculo empregatício, por ter sido observado nas contratações os requisitos de 

habitualidade, onerosidade e subordinação. A DFAM referiu-se, também, à análise do próximo item (que 

trata das despesas contabilizadas indevidamente como outros serviços de terceiros). 

2.1.5 Despesas contabilizadas indevidamente como outros serviços de terceiros – pessoa física: 
a DFAM verificou que foram contabilizados indevidamente como outros serviços de terceiros – PF o 

pagamento de serviços a Técnicos Profissionais, Médicos e Odontólogos e a Serviço de Apoio 

Administrativo Técnico e Operacional no montante de R$ 1.626.718,47 (um milhão, seiscentos e vinte e 

seis mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos), os quais deveriam ter sido 
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contabilizados como vencimentos e vantagens fixas (peça 24). Ademais, foi solicitado que o gestor 

comprove a regularização da publicação dos relatórios da LRF, com as devidas correções. Ressaltou-se 

que cabe ao gestor a responsabilização pelas informações prestadas, conforme determina o art. 1º, §§ 

1º e 2º da Instrução Normativa TCE nº 09/2017.

Em defesa (fl. 07, peça 38), o gestor alega que é uma prerrogativa do contador responsável a 

classificação dessas despesas, tendo este a competência para aplicar os empenhos a rubrica que 

entender correta em suas despesas e, devidamente respaldado de suas prerrogativas, aplicar o 

elemento de acordo com o contrato que foi aplicado na contratação da despesa, não cabendo esse 

apontamento de erro ao empenhar as despesas. Entretanto, a divisão técnica não acatou a justificativa 

pelas razões abaixo transcritas:
Análise: Ressalta-se que a contabilização foi considerada incorreta uma vez que restou 
caracterizado o vínculo empregatício, por ter sido observado nas contratações os 
requisitos da habitualidade, onerosidade e subordinação; ou seja, não são prestadores 
de serviços eventuais. Embora não se tenha entrado no mérito da legalidade das 
contratações, pode-se observar que a classificação de despesas no elemento 3.3.90.36 
pode constituir-se manobra para fugir do limite imposto pela LRF, violando o art. 18 da 
LRF, além de comprometer a apuração do limite previsto no art. 20 da lei supracitada. 
Quanto à publicação de novo RGF com a inclusão dos valores das contratações acima 
apontadas, esta divisão entende que se faz desnecessária para este exercício, pois o 
valor já foi incluído pelo Tribunal no cômputo do limite de despesa com pessoal. Assim, 
a regularização dessa ocorrência deve ocorrer em relação às contratações nos 
exercícios seguintes, observados os dispositivos da Constituição Federal ou Lei nº 
8.745/1993, conforme o caso. Ante o exposto, entende-se que a ocorrência não foi 
sanada. (fl. 09, peça 42)

2.1.6 Demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos pagar em desconformidade aos 
ditames legais: no relatório preliminar, a DFAM apontou que o gestor publicou no Diário Oficial dos 

Municípios e enviou a esta Corte de Contas demonstrativo da disponibilidade de caixa e dos restos 

pagar em desconformidade com as demais informações enviadas. Verificou-se que a coluna de restos a 

pagar liquidados e não pagos é R$ 0,00, enquanto que a peça do balanço geral – relação de restos a 

pagar o valor a pagar é de R$ 1.429.081,56 (Peças 25 e 13). Com relação à coluna de Disponibilidade 

de Caixa Bruta o valor relativo aos recursos vinculados ao FUNDEB é R$ 302.043,78, peça 25, 

incompatível com o valor encontrado no extrato bancário R$ 226.336,38 (Peça 26).

A defesa do gestor alega que, conforme o demonstrativo de caixa e restos a pagar (fl.24, peça 

38) o valor de restos a pagar está em conformidade com o valor no balanço em geral de R$ 

1.429,081,56 e, em relação à disponibilidade de caixa do FUNDEB, diz que o valor no demonstrativo de 

caixa e restos a pagar está em conformidade com o valor da disponibilidade do balanço patrimonial 

isolado do FUNDEB e seus extratos (documentos às fls. 25/28 da peça 38).

Após análise da defesa, a divisão técnica posicionou-se da seguinte forma:
A defesa anexou aos autos um novo Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos 
Restos a Pagar (fl. 24 da peça 38). No entanto, em consulta ao sistema Documentação 
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Web constatou-se que não houve o reenvio de nova peça, permanecendo o 
demonstrativo apontado pela DFAM (fl. 05 da peça 25) com as divergências apontadas 
acima. 
Ressaltando-se que o valor apontado pela DFAM, constante da peça 13 – Relação de 
Restos a Pagar (R$ 1.429.081,56) se refere ao somatório dos restos a pagar 
processados (R$ 76.391,36) e não processados (R$ 1.352.690,20). E que no 
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar enviado inicialmente 
pelo gestor (fl. 05 da peça 25), o valor dos restos a pagar processados é R$ 5.255,12, 
enquanto o valor dos restos a pagar não processados é R$ 0,00. 
Portanto, em relação à divergência nos valores dos restos a pagar, a ocorrência não 
foi sanada. 
Quanto à divergência da Disponibilidade de Caixa Bruta relativa aos recursos 
vinculados ao FUNDEB, assiste razão à defesa. Os valores apontados pela DFAM (R$ 
226.336,38), peça 26, se referem ao exercício de 2017. Os extratos bancários às fls. 
25/27 da Peça 38 demonstram o valor registrado no Demonstrativo da Disponibilidade 
de Caixa e dos Restos a Pagar (R$ 302.043,78), peça 25. 
Portanto, a ocorrência foi sanada.

Considerando os fatos relatados, o Ministério Público de Contas corrobora as conclusões da 

divisão técnica e entende que é possível sustentar a emissão de parecer prévio recomendando a 
reprovação das contas de governo da prefeitura municipal de Castelo do Piauí no exercício de 2018.

3 CONCLUSÃO

Assim sendo, opina o MPC/TCE pela emissão de parecer prévio recomendando a reprovação 
das contas de governo da prefeitura municipal de Castelo do Piauí, conforme art. 120, da Lei Estadual 

nº 5.888/09 e no art. 32, § 1º da Constituição Estadual.

É o parecer.

Teresina, 30 de setembro de 2021.

Leandro Maciel do Nascimento
Procurador do Ministério Público de Contas – PI

(Assinado digitalmente)
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