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Câmara Municipal de Gilbués – PI 
Rua Fausto Lustosa – 89 –  CEP: 64.930 000 – Gilbués – PI   

(0xx89) 3578 -1237 – CNPJ.: 23.624.216/0001-23  
  camaragilbues@hotmail.com 

PARECER DA COMISSÃO DE FINANANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Processo TC-E: 005465/2015 

PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GILBUÉS EXERCÍCIO 2015 

Parecer nº 06/2017 

1- RELATÓRIO  

 

Trata-se de análise e julgamento do Parecer Prévio emitido pelo Excelso Tribunal de Contas do Estado 

do Piauí, que julgou Regularidade com Ressalvas  a prestação de Contas anual da Prefeitura Municipal  

de Gilbués-  PI, Exercício Financeiro de 2015, na gestão do Sr. Francisco Pereira de Sousa.  

    

2- FUNDAMENTAÇÃO  

 

Conforme explicita o Regimento Interno desta Casa Legislativa, em vigor, bem como nossa Constituição 

de 1988, cabe ao Tribunal de Contas do Estado, após proceder à análise, emitir Parecer Prévio sobre as 

contas que o Gestor Público Municipal deve anualmente prestar. Devendo o mesmo, posteriormente, ser 

submetido à apreciação da Câmara Municipal.  

 

 O Regimento Interno da Câmara Municipal Gilbués, estabelece o seguinte:  

 

“ É competência privativa do Plenário entre outras - tomar e julgar as contas do Município”.   

 

Por sua vez, nossa atual Constituição Federal, preleciona:  

 

Art. 31 – A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle 

externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder executivo Municipal, na forma da Lei.  

§ 1º - O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos 

Estados e ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas do Município, onde houver;  

§ 2º - O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 

prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.  

 

   

Desta forma, cabe a Câmara Municipal realizar o julgamento do Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí, o que passa a proceder nesta oportunidade.  
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3- ANÁLISE 

 

 

CONSIDERANDO que o Ministério Público de Contas, encontrou graves irregularidades, recomendando 

pelo Parecer nº 2017MM005, assinado pelo Relator Joaquim Kennedy Nogueira Barros, que diz: 

 

 

“ Divergência na apuração da despesa empenhada.  Impropriedades 

detectadas na análise da despesa por Função de Governo. 

Impropriedades na Despesa de Pessoal - Despesa de Pessoal do 

Poder Executivo acima do limite legal.  Impropriedades no Balanço 

Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Dívida Flutuante.  Ausência 

de licitação. Fracionamento de Despesas.  Inadimplência com a 

Eletrobrás e AGESPISA. Contratação sem Concurso Público. 

Pagamentos de encargos pelo recolhimento de INSS com atraso da 

folha de pagamento. Necessidade de esclarecimentos sobre a origem 

de precatórios em vista de vultosa quantia paga. Restos a pagar  do 

FUNDEB  sem comprovação  financeira.  Irregularidades nas folhas 

de pagamentos. Pagamentos de salários superiores ao subsídio dos 

agentes políticos. Irregularidades nas folhas de pagamento dos 

profissionais de saúde  

 

 

   

CONSIDERANDO ainda que foram gastos com serviços de limpeza sem o devido processo licitatório, o 

montante de R$ 641.451,27 (Seiscentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte 

e sete centavos); 

 

 

CONSIDERANDO que ocorreu a locação de veículos ao custo de Locação de veículos no valor de R$ 

129.554,24  (Cento e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), 

valor este muito elevado, uma vez que poderiam ter sido adquiridos para o patrimônio do município, pelo 

menos quatro veículos tipo passeio, para equipar as Secretarias Municipais; 

 

 

CONSIDERANDO que a Gestão contratou sem concurso público, profissionais para a Saúde ao custo de 

R$ 544.512,40, sem que ficassem comprovados os requisitos admissionais estabelecidos em lei, 

alegando distância da Capital do Estado o que dificultaria o Concurso Público, e pagamento de salários 

acima do teto remuneratório constitucional, em desacordo com o inciso XI, do art. 37 da CF/88, não 

justificados perante o TCE-PI; 

 

 

CONSIDERANDO ainda que, não se comprovou as Audiências públicas durante os processos de 

elaboração das peças que compõem o Orçamento Municipal, exigidas pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal; Abertura de Crédito Suplementar superior ao limite autorizado, o evidencia o descumprimento 

legal; 
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CONCLUSÃO 

 

 

Após minuciosa avaliação e discutidas as informações e elementos que embasaram o presente Parecer 

Prévio do TCE-PI, observamos que as falhas ora apresentadas por este Egrégio Tribunal de Contas 

tendo como base o Parecer do Ministério Público de Contas se configuram em grandes danos ao erário 

público, levando em consideração que há corpo técnico e humano com específicas habilitações com 

preparo para a modernização e aplicação das mais recentes legislações, portanto erros técnicos não 

podem ser levantados como justificativa para os erros praticados pelo gestor. Portanto pelo conhecimento 

da realidade do nosso município e considerando não sanadas as falhas apontadas, somos pela 

REPROVAÇÃO DO PARECER PRÉVIO Nº 005465/2015 DO TCE-PI, NO EXERCÍCIO DE 2015, Assim 

somos pela REPROVAÇÂO das Contas do Executivo Exercício 2015. 

 

 

 

É O PERECER.  

 

Gilbués-PI, 30 de Novembro de 2017. 

 


