
JURISDICIONADO:

00322/21

Prefeitura Municipal de Jericó

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

PROCESSO:

INTERESSADOS: Sr(a). Kadson Valberto Lopes Monteiro (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 Jericó, sob a responsabilidade do(a) interessado(a) Sr(a).
Kadson Valberto Lopes Monteiro, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos:

O exame da Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2021 evidenciou:

a) Não obstante tenha sido emitido alerta por esta Corte de Contas quando da análise do Projeto de Lei
Orçamentária Anual - PLOA de 2021, o Município não fez qualquer correção nos créditos orçamentários
incompatíveis com o conceito de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, contrariando o disposto no
art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Nacional n.º 9.394/96);

b) Despesa com pessoal fixada para o Município em percentual superior ao limite de alerta de 54% da Receita
Corrente Líquida - RCL, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 19 da Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF (Lei Complementar Nacional n.º 101/00);

c) Dispêndio com pessoal fixado para o Poder Executivo em percentual superior ao limite de alerta de 48,6% da
RCL, conforme exigência do art. 59, §1º, II c/c o art. 20 da LRF;

d) Diante da definição de dotação para subvenções sociais, atentar para a necessidade de que os requisitos
exigidos pelo art. 2º da Resolução Normativa RN - TC n. 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de
haver repercussão negativa quando do julgamento das contas de 2021;

e) Tendo em vista a existência de fixação de dotação para, ao menos, um dos elementos de despesas
(48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS e 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA), atentar para a necessidade de que os requisitos exigidos pelo art. 1º da Resolução
Normativa RN - TC n. 09/2010 sejam integralmente cumpridos, sob pena de haver repercussão negativa quando
do julgamento das contas de 2021; e

f) O orçamento foi aprovado com dotação fixada para reserva de contingência em montante inferior a 1% da RCL,
podendo impactar a necessária cobertura dos riscos fiscais elencados no Anexo de Riscos Fiscais - ARF da Lei
de Diretrizes Orçamentárias - LDO.
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Conselheiro Substituto Renato Sérgio Santiago Melo
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