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Emitido em 05/09/2018

JURISDICIONADO:

00171/18

Prefeitura Municipal de Jericó

SUBCATEGORIA: Acompanhamento

PROCESSO:

INTERESSADOS: Sr(a). Claudeeide de Oliveira Melo (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 interessado Sr(a).
Claudeeide de Oliveira Melo, no sentido de que adote medidas de prevenção ou correção, conforme o caso,
relativamente aos seguintes fatos:

1.Não encaminhamento a esta Corte de Contas da LDO do exercício, descumprindo a RN TC 07/04 ;
2.Transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de
um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
3. Disponibilidades financeiras não comprovadas;
4. Omissão do registro da receita proveniente do imposto de renda retido na fonte e da CIDE;
5. Contratação de assessorias administrativa, contábil e jurídica, por meio de inexigibilidade de licitação,
descumprindo o Parecer normativo PN  TC - 00016/17;
6. Pagamentos realizados com fonte de recursos diversa da informada;
7. Despesas irregulares relativas à aquisição de medicamentos;
8. Emissão de empenhos em elemento de despesa incorreto;
9.Gastos com pessoal acima do limite (60%) estabelecidos pelo art. 19 Lei de Responsabilidade Fiscal;
10.Despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite legal;
11.Abertura de Procedimento Administrativo para apurar supostas ocorrências de  acumulações indevidas por
servidores da Prefeitura Municipal;
12.Não-recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência;
13.Não-empenhamento da contribuição previdenciária do empregador;
14.Emissão de empenho(s) em elemento de despesa incorreto no que tange as obrigações patronais e
parcelamento de dívidas com o RGPS
15.Vinculação das contas bancárias indevidamente vinculadas às fontes de recursos de impostos e transferências
da Educação e Saúde.

Conforme Relatório às fls. 235/372

ALERTA   - 00627/18

Relator
05/09/2018 09:19

Conselheiro Arnóbio Alves Viana
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