MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

PROCESSO TC N.º 04735/13
Interessado: Péricles Viana de Oliveira Júnior (ex-Prefeita Municipal de Mãe D´Água).
Objeto: Prestação de Contas Anuais do Município de Mãe D´Água – exercício de 2012.
EMENTA:
Direito
Constitucional,
Administrativo e Financeiro. Município de
Mãe D´Água – Poder Executivo – Prestação
de Contas Anuais – Exercício de 2012.
Diversas irregularidades. Ônus do gestor da
comprovação da boa e regular aplicação dos
recursos públicos. Emissão de Parecer
pugnando pela Regularidade com Ressalvas das
Contas. Aplicação de multa com fulcro no
artigo 56 da LOTCE. Recomendação.
PARECER Nº 01238/13
Cuidam os presentes autos da Prestação de Contas Anual da Prefeitura
Municipal de Mãe D´Água, referente ao exercício de 2012, de responsabilidade do Sr.
Péricles Viana de Oliveira Júnior, ex-Prefeito Constitucional.
A d. Auditoria em seu relatório preliminar de fls. 278/370, após
examinar os elementos de informação que integram os presentes autos, constatou a
ocorrência das seguintes irregularidades:
1. Ocorrência de Déficit de execução orçamentária, sem a adoção das
providências efetivas, montante de R$ 1.077.388,43;
2. Ocorrência de Déficit financeiro ao final do exercício, no montante de R$
252.043,14;
3. Contração de obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do
mandato sem que haja disponibilidade financeira, no montante de R$
173.954,92.
Em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, seguiu-se a notificação do Gestor Municipal interessado, conforme
documentação de fls. 372/373.
Defesa em peça única e subscrita pela Advogada Itamara Mionteiro
Leitão (com poderes outorgados pela procuração de fls. 390) em nome do Sr. Péricles
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Viana de Oliveira Júnior (fls. 375 a 390). Instruem a defesa os documentos de fls.
391/439.
O Órgão Técnico, em análise de defesa, através do relatório de fls.
447/453, constatou que permaneceram todas as irregularidades apontadas no relatório
inicial.
Em seguida, vieram os autos a este Ministério Público Especial para
análise e emissão de parecer.
É o relatório. Passo a opinar.
É na Constituição Federal que se encontra a moldura jurídica básica do
controle da gestão pública brasileira. Merece destaque desde já o fato de que a
destinação de todos os dinheiros públicos, por essa qualidade e origem, exige
providências que assegurem da melhor forma possível o seu bom emprego, evitando
quaisquer desvios de finalidade. Assim, a despesa pública deve obedecer a sérios
critérios na sua realização e comprovação, respeitando não apenas a cronologia das
fases de sua execução, mas também todos os demais princípios constitucionais que
norteiam a gestão pública, sob pena de responsabilidade da autoridade competente.
Ora, a Constituição é lei fundamental (Grundgesetz, na doutrina alemã;
Fundamental Law, na americana), encimando e orientando todo o ordenamento jurídico
do Estado. A sua força normativa é tamanha que União, Estados, Municípios e Distrito
Federal hão de exercer as suas respectivas atribuições nos precisos termos nela
estabelecidos, sob pena de ter por viciadas e nulas as suas condutas. Nesse diapasão, o
augusto Supremo Tribunal Federal, em decisão digna de nota, assim já se manifestou:
“Todos os atos estatais que repugnem à constituição expõem-se à censura
jurídica - dos Tribunais especialmente - porque são írritos, nulos, desvestidos de
qualquer validade. A constituição não pode submeter-se à vontade dos poderes
constituídos e nem ao império dos fatos e das circunstâncias. A supremacia de
que ela se reveste - enquanto for respeitada - constituirá a garantia mais efetiva
de que os direitos e liberdades não serão jamais ofendidos.” (RT 700:221, 1994.
ADIn 293-7/600, Rel. Min. Celso Mello)
A prestação de contas é o principal – mas nunca o único – instrumento
de controle da gestão pública. Constitui dever de todo administrador (art. 70, parágrafo
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único1, da CF/88 e art. 82 da Lei 4320/64) e também elemento basilar à concretização
dos princípios constitucionais da publicidade e da eficiência, já que é ela instrumento
de racionalização, controle e transparência das atividades públicas. É caso até de
intervenção no município, nos termos do art. 35, III, da CF/88, o fato de “não serem
prestadas contas devidas, na forma da lei”. Importa notar que é imperativa não só a
prestação de contas, mas também a sua prestação completa e regular, já que a ausência
ou a imprecisão de documentos que torne dificultado o seu exame é tão grave quanto a
omissão do próprio dever de prestá-las.
De modo a conferir concretude aos ditames constitucionais relativos às
finalidades públicas, contemporaneamente, o controle da gestão pública, tanto política
quanto administrativa, exercitada pelos órgãos de controle externo, evoluiu de mera
análise financeira e orçamentária - na Constituição anterior2 -, para profunda análise
contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial3 e fiscal4, à luz dos
princípios legalidade, legitimidade e economicidade, bem como da aplicação de
subvenções e renúncia de receitas, segundo o prelúdio insculpido nos arts. 70 e 71, da
atual Carta Federal5. Estas regras, por simetria, aplicam-se a Tribunais de Contas e

1 "Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em
nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária."
2 CF/67. Art. 70. A fiscalização financeira e orçamentária da União será exercitada pelo Congresso Nacional
mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, instituídos em lei.
3 Sobre os novos enfoques do controle, leciona Régis Fernandes de Oliveira: “... em primeiro lugar, no que tange ao
controle contábil, significa um mero controle técnico, ou seja, a contabilidade, entrada e despesa, numericamente
relacionadas sem maior novidade (...). A fiscalização financeira opera-se em relação a gastos e receitas públicas
fazendo-se através desse instrumento da contabilidade esse possível controle (...). O controle operacional quer me
parecer dar uma idéia de modus procedendi da despesa pública e portanto é possível controlar-se a forma pela qual
se chega a uma despesa, a uma receita, seja na coleta do dinheiro ou seja no gasto que se efetue; fala também o
preceito em controle patrimonial, controle do patrimônio público, controle que deve estabelecer-se sobre os bens,
as coisas que pertencem ao Poder Público.” (“Fiscalização Financeira e Orçamentária”. Apud A Constituição na
Visão dos Tribunais, p. 17).
4 A Lei Complementar nacional n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade da Gestão Fiscal) fez ingressar no
ordenamento jurídico pátrio novos requisitos de observância compulsória no gerenciamento público, aplicáveis a
todas as esferas de governo, englobando-os num conjunto denominado de gestão fiscal.
5 CF/88. Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo
sistema de controle interno de cada Poder.
CF/88. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de
Contas da União, ao qual compete: I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República,
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; II - julgar as
contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta
e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público.
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Legislativos estaduais e municipais, aos quais devem ser, anualmente, endereçadas,
observada a respectiva competência, as contas dos Governadores e Prefeitos.
Segundo o modelo constitucional, o Tribunal de Contas aprecia as
contas de gestão política, emitindo um parecer opinativo, e o Poder Legislativo efetua o
respectivo julgamento6. Quanto à gestão administrativa, a Corte de Contas julga as
contas dos responsáveis sem qualquer ingerência do Parlamento. Se os Prefeitos
Municipais exercem, concomitantemente, as funções de gestor político dos negócios
públicos e ordenador de despesas (ou de executor de serviços públicos), sujeitam-se à
dualidade de competências constitucionalmente atribuídas ao Tribunal de Contas: uma
competência de natureza técnico-opinativa e outra de natureza jurisdicionaladministrativa, ou seja, o Tribunal de Contas aprecia as contas do gestor político, para
efeito de emissão de parecer opinativo, e julga as contas do ordenador de despesa, para
os fins de atribuir-lhe, ou liberá-lo de responsabilidade.
O eg. Tribunal de Justiça da Paraíba, em decisão proferida, sob a
relatoria do eminente Desembargador Antônio Elias de Queiroga, teceu os seguintes
comentários sobre os incisos I e II, do art. 71, da Lex Mater:
“No primeiro caso, o Tribunal não julga, apenas, aprecia as contas gerais –
balancetes de receitas e despesas – e emite parecer, meramente opinativo, pela
aprovação ou rejeição das contas, sendo o Poder Legislativo, nesta hipótese, o
órgão competente para o julgamento. O parecer prévio do Tribunal, in casu, só
deixará de prevalecer se for rejeitado por decisão de dois terços dos membros da
Câmara Municipal (art. 31, § 2º). Diversa a hipótese do inciso II, quando o
Tribunal de Contas julga processos em que Governador, Prefeitos, Secretários,
Vereadores, etc. atuam como administradores de bens ou valores públicos. Vale
dizer, o Tribunal não se preocupa em apreciar apenas a parte global das contas
como um todo (art. 71, I), porque é muito difícil que um Balanço não apresente
os seus resultados, matematicamente certos. Profere, também, de maneira
específica, o julgamento do gestor daquele dinheiro público, ou seja, se o
dinheiro público foi honestamente e adequadamente aplicado. Quando assim
procede, o Tribunal aplica aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei (CF, art.71, § 3º)”. (TJ/PB.
Rel. Des. Antônio Elias de Queiroga. Apelação Cível nº 99.005136-5. DJE/Pb
10/12/1999).
Nesse mesmo sentido, registro a lição memorável do col. Superior
Tribunal de Justiça:
CF/88. Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: IX - julgar anualmente as contas prestadas
pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo.
6
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CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATOS PRATICADOS POR PREFEITO,
NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTORA DE
RECURSOS PÚBLICOS. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.
NÃO SUJEIÇÃO AO DECISUM DA CÂMARA MUNICIPAL.
COMPETÊNCIAS DIVERSAS. EXEGESE DOS ARTS. 31 E 71 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os arts. 70 a 75 da Lex Legum deixam ver que
o controle externo – contábil, financeiro, orçamentário, operacional e
patrimonial – da administração pública é tarefa atribuída ao Poder Legislativo e
ao Tribunal de Contas. O primeiro, quando atua nesta seara, o faz com o auxílio
do segundo que, por sua vez, detém competências que lhe são próprias e
exclusivas e que para serem exercitadas independem da interveniência do
Legislativo. O conteúdo das contas globais prestadas pelo Chefe do Executivo é
diverso do conteúdo das contas dos administradores e gestores de recurso
público. As primeiras demonstram o retrato da situação das finanças da unidade
federativa (União, Estados, DF e Municípios). Revelam o cumprir do
orçamento, dos planos de governo, dos programas governamentais, demonstram
os níveis de endividamento, o atender aos limites de gasto mínimo e máximo
previstos no ordenamento para saúde, educação, gastos com pessoal.
Consubstanciam-se, enfim, nos Balanços Gerais prescritos pela Lei 4.320/64.
Por isso, é que se submetem ao parecer prévio do Tribunal de Contas e ao
julgamento pelo Parlamento (art. 71, I c./c. 49, IX da CF/88). As segundas –
contas de administradores e gestores públicos, dizem respeito ao dever de prestar
(contas) de todos aqueles que lidam com recursos públicos, captam receitas,
ordenam despesas (art. 70, parágrafo único da CF/88). Submetem-se a
julgamento direto pelos Tribunais de Contas, podendo gerar imputação de
débito e multa (art. 71, II e § 3º da CF/88). Destarte, se o Prefeito Municipal
assume a dupla função, política e administrativa, respectivamente, a tarefa de
executar orçamento e o encargo de captar receitas e ordenar despesas, submetese a duplo julgamento. Um político perante o Parlamento precedido de parecer
prévio; o outro técnico a cargo da Corte de Contas. Inexistente, in casu, prova de
que o Prefeito não era o responsável direto pelos atos de administração e gestão
de recursos públicos inquinados, deve prevalecer, por força ao art. 19, inc. II, da
Constituição, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo da
Corte de Contas dos Municípios de Goiás. Recurso ordinário desprovido. (STJ,
ROMS 11060/GO, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 16/09/2002, p. 159)
À luz das decisões citadas, é importante frisar que, na estrutura
administrativa do Município ora examinado, o Prefeito desenvolve concomitantemente
atos políticos e atos administrativos, cabendo-lhe, anualmente, a prestação de contas de
natureza política, cujas averiguações percorrem, em suma, os aspectos de produção do
orçamento e observância aos seus objetivos, diretrizes e metas; elaboração e execução
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dos programas de governo; equilíbrio da contas públicas; aplicação de recursos
mínimos em educação e saúde; cumprimento dos limites máximos de despesas com
pessoal e dívida; observância às normas de concessão de garantia e operação de
crédito; manutenção do patrimônio público; enfim, a regência da gestão pelos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Doutra
banda, as contas de natureza administrativa, englobam os atos específicos de
ordenação de despesas (autorização, empenho, liquidação e pagamento), com ou sem a
necessidade de procedimento de licitação prévio.
Após as observações genéricas elaboradas acima, as quais servem de
fundamento para a comprovação de várias irregularidades apontadas inicialmente,
passo às considerações sobre as principais ocorrências levadas a efeito pelo ex-gestor
municipal de Mãe D´Água durante o exercício financeiro ora submetido ao exame do
Ministério Público.
Restou apurado pela Auditoria que a Lei de Responsabilidade Fiscal não
foi plenamente observada, uma vez que o gestor não cumpriu com preceitos básicos de
organização e planejamento financeiro.
Ora, a Lei de Responsabilidade Fiscal surge com os objetivos básicos de
combater o déficit fiscal, reduzir o nível da dívida pública, e primar pelo planejamento
como forma de conseguir os mais profícuos resultados. Esse planejamento é feito
através da congruência de três instrumentos: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Todos devem apresentar metas harmônicas
entre si que estabelecerão quais (e como serão executadas) as prioridades para a
efetivação de gastos, enfim, para gerir o dinheiro público. Além disso, representam
verdadeiros instrumentos de transparência na gestão fiscal, permitindo o
conhecimento pela sociedade dos atos praticados pela Administração Pública.
A respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim lecionou o eminente
Prof. Dr. Gilmar Ferreira Mendes, digno Ministro do Supremo Tribunal Federal:
É certo que o advento da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
representou um avanço significativo nas relações entre o Estado fiscal e o
cidadão. Mais que isso, ao enfatizar a necessidade da accountability, atribuiu
caráter de essencialidade à gestão das finanças públicas na conduta racional do
Estado moderno, reforçando a idéia de uma ética do interesse público, voltada
para o regramento fiscal como meio para o melhor desempenho das funções
constitucionais do Estado. (...)
Além de a responsabilidade fiscal cumprir o papel de proporcionar
recursos de imediato a fim de que o Estado realize as funções a que
constitucionalmente está vinculado, busca controlar a situação
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orçamentária a fim de não comprometer nem o futuro imediato, muito
menos o futuro mais distante. (...)
Em dado momento da segunda metade do século XX, chegou-se a acreditar que
as fontes de recursos nunca cessariam de existir e, do mesmo modo, brotariam
sempre fontes novas a que se recorrer. Este princípio, denominado de
inesgotabilidade dos recursos públicos, foi sendo posto em prova pela
implacável constatação de que a dinâmica econômica a isto não correspondia.
O tempo em que se propalava tal princípio não é remoto. O desregramento
fiscal, em nome de uma infeliz política econômica que via a imensidão do céu
sem perceber que utilizava asas feitas de cera, afigurava-se como um dos mais
nítidos reflexos da adoção de tal princípio, levando à terrível constatação de ver
os efeitos desestabilizadores de uma política monetária inflacionária e sua
gravíssima repercussão no agravamento das desigualdades no Brasil.
É justamente tendo em vista corrigir equívocos desta percepção que se tem a
idéia de Estado Democrático e Social Fiscal. A necessidade de unir, como
prioridades do Estado, o controle do desregramento fiscal como objetivo e
a canalização do que se evitou gastar para políticas que busquem
assegurar os direitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos,
função maior do constitucionalismo moderno, é não somente premente como
legitimamente justificável.
O binômio regramento e desregramento fiscais gera, por conseqüência, a
contraposição entre metas e riscos fiscais, numa relação inversamente
proporcional. A criação de metas pouco impositivas e mal aplicadas gera
um maior risco fiscal, que se substancializa na constatação de que os
gastos públicos encontram poucos ou quase nenhuns limites; por sua vez,
a maior rigidez das metas e sua aplicação efetiva leva naturalmente a uma
redução dos riscos fiscais e, naturalmente, a aplicação mais racional do
orçamento.
Não é preciso aqui ressaltar a importância de se reduzirem os riscos fiscais. A
despesa pública, criada de modo desorganizado e caótico, faz com que
sejam preteridas necessidades prementes e de cunho universal, em favor
de outras, pouco urgentes e benéficas para pequenos grupos sociais.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao buscar fixar rígidos limites nos
gastos públicos, busca atenuar ao máximo os riscos fiscais, uma vez que
a extinção destes riscos é virtualmente impossível, dadas as variáveis
impostas pela realidade.
A Proteção dos Direitos Fundamentais e a busca da redução das desigualdades
sociais necessariamente não se realizam sem a reflexão acurada acerca de
seu impacto na esfera econômica. (...)
A percepção de que é impreciso e mesmo surreal o princípio da
inesgotabilidade dos recursos públicos traz à tona o postulado de que a
construção de uma sociedade que busque efetivar invariavelmente os direitos e
garantias fundamentais, constitucionalmente consagrados, só é possível através
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do regramento fiscal, buscando evitar excessos e canalizando os recursos
para atividades mais frutíferas para toda a sociedade, no sentido da efetivação
daqueles direitos. (...)
A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao impor o regramento das contas
públicas, racionalizando-as, compromete-se com este objetivo, ao
propugnar que o controle orçamentário repercutirá a curto prazo incidindo sobre as gerações atuais - e a longo prazo - resguardando a
viabilidade fiscal do Estado para as gerações futuras. (...)
A função da responsabilidade fiscal, como já dito, é de mero meio. É o conceito
instrumento essencial para a atuação do Estado moderno. Não mais se concebe
uma atuação estatal efetiva sem uma apurada reflexão sobre os gastos públicos,
seus limites e sua aplicação. (...)
Imprescindível é, pois, que toda a reflexão sobre a necessidade de um conceito de
responsabilidade fiscal não seja perdida da vista dos administradores públicos,
assim como dos cidadãos. Somente assim, com a atuação de todos os atores
sociais, poder-se-á buscar o controle de gastos públicos, visando a fomentar um
crescimento econômico sustentado e garantidor, principalmente, dos direitos e
garantias fundamentais dispostos na Constituição Federal de 1988. 7
A execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Mãe D´Água
apresenta algumas falhas que convergem, basicamente, para a falta de controle
administrativo por parte do gestor. Corrobora tal consideração a constatação da
existência de déficit orçamentária e financeiro, respectivamente no montante de R$
1.077.388,43 e 252.043,14, configurando grave inobservância das regras da LRF.
Nesse aspecto, vale ressaltar que o equilíbrio das contas públicas exige
do gestor uma administração planejada, com controle eficiente das rubricas
orçamentárias.
A Lei de Responsabilidade Fiscal, em consonância com o princípio do
equilíbrio fiscal, busca combater o déficit fiscal. Dessa forma, o gestor deve procurar
evitar gastos desnecessários, bem como o crescimento do endividamento público, que
podem implicar numa onerosidade excessiva dos cofres públicos com a conseqüente
insatisfação das necessidades sociais.
O orçamento programa envolve três aspectos a serem observados:
planejamento, execução e controle. A previsão e a arrecadação de receita tributária
envolve um dos aspectos do planejamento. Dessa forma, é necessário haver um
controle: o gestor, periodicamente, deve verificar se a receita arrecadada permitirá o
MENDES, Gilmar Ferreira. Lei de Responsabilidade Fiscal, Correlação entre Metas e Riscos Fiscais e o Impacto
dos Déficits Públicos para as Gerações Futuras. Revista Diálogo Jurídico. nº 14, jun/ago 2002,
www.direitopublico.com.br.
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cumprimento das metas estabelecidas. Caso contrário, deverá tomar as medidas
necessárias, como corte de gastos e estabelecimento de prioridades, para não perder de
vista o equilíbrio financeiro.
Um dos objetivos primordiais da Lei de Responsabilidade Fiscal é o
combate ao déficit fiscal, que deve ser feito através do controle dos gastos públicos, com
a manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas, tendo sempre em vista a
obtenção de superávits na execução do orçamento.
Faz-se, pois, necessário um controle das contas públicas com adequado
planejamento. É o que se extrai da inteligência do § 1° do artigo 1° da Lei
Complementar n° 101/2000:
“Art. 1º - omissis;
§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o
equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados
entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e
outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por
antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.”
Ademais, a Lei n.º 4.320/64, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece:
Art. 48. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal:
(...)
b) manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre a receita
arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais
insuficiências de tesouraria.
Portanto, o equilíbrio entre a receita e a despesa, pressuposto básico de
uma gestão fiscal responsável, não foi, minimamente, observado.
Ainda, dentre as irregularidades remanescentes, constatou-se a
contração de obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato sem
que haja disponibilidade financeira, ocasionando uma insuficiência financeira no
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último ano do mandato no montante de R$ 173.954,92. Tal falha fere frontalmente o
que dispões o art. 42 da lei Complementar nº 101/2000, in verbis:
Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos
dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa
ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este
efeito.
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão
considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do
exercício.
Portanto, no que concerne à falha supracitada, em harmonia com o
órgão de instrução, entendemos que a argumentação e documentação apresentada pelo
defendente não tem o condão de elidir a eiva.
ISTO POSTO, nos termos do relatório da d. Auditoria, opina o
Ministério Público pela:
1. REGULARIDADE COM RESSALVAS DAS CONTAS do Prefeito
Municipal de Mãe D´ Água, Sr. Péricles Viana de Oliveira Júnior,
referente ao exercício 2012;
2. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PARCIAL aos preceitos da
LRF;
3. APLICAÇÃO DE MULTA a ex-gestora, Sr. Péricles Viana de Oliveira
Júnior;
4. RECOMENDAÇÃO à atual gestão do Município de Mãe D´Água no
sentido de estrita observância às normas constitucionais e
infraconstitucionais, e quanto à gestão geral, não incorrer em quaisquer
das falhas e irregularidades hauridas e confirmadas pela Auditoria neste
álbum processual, sob pena de repercussão negativa em prestações de
contas futuras.
É como opino.
João Pessoa, 3 de dezembro de 2013.
Marcílio Toscano Franca Filho, Prof. Dr. iur
Procurador do Ministério Público junto ao TCE/PB
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