
NOTA DE ESCLARECIMENTO  
DO PREFEITO VALDECIR ALVES BEZERRA (CEARÁ)  

 
A Prefeitura de Malhada de Pedras teve as suas contas do 

exercício financeiro de 2014 rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios – TCM pelo fato do descumprimento dos artigos 20, 23 e 66 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, por ter gasto mais de 54% com 
pagamento de folha de pessoal em relação a Receita Corrente Liquida – 
RCL. Outras irrelevantes falhas apontadas gerou uma multa de R$2.000,00  
(dois mil reais). 

Da leitura da notícia contida no site do TCM ou do próprio 
parecer já se constata que a motivação do parecer do TCM pela rejeição 
decorreu unicamente pelo descumprimento do índice de pessoal, 
conforme transcrito a seguir: 

“As contas do prefeito de Malhada de Pedras, Valdeci r 
Alves Bezerra, referentes ao exercício de 2014, foram 
rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, na 
tarde desta quarta-feira (11/11). O relator do parecer, 
conselheiro Paolo Marconi, indicou como motivo o 
descumprimento dos artigos 20, 23 e 66 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que tratam da não recondução 
das despesas com pessoal ao limite máximo de 54%. 
Diante da irregularidade, a relatoria imputou multa de R$ 
36.000,00 ao gestor, equivalente a 30% dos seus subsídios 
anuais, e outra de R$2.000,00, pelas irregularidades 
contidas no relatório técnico.” 

Esta notícia, se por um lado deixa o gestor triste, haja vista, que 
várias Prefeituras com aplicação de percentual maior com despesa de 
pessoal em relação a RCL, teve as suas contas aprovadas, pelo mesmo 
Tribunal de Contas dos Municípios - como exemplo podemos citar a 
Prefeitura de Jussari, julgada na mesma sessão plenária com uma 
aplicação superior também a 54%, entre outras. Por outro lado, deixa o 
Prefeito com a sensação do dever cumprido, pois, ca so houvesse 
efetuado, demissões de servidores para o enquadramento no limite de 
pessoal, teria que deixar alunos sem professores, escolas sem o pessoal de 
apoio, postos de saúde sem médico e outros profissionais que promove o 
atendimento à População carente.  



Entendemos que ações desenvolvidas para o cumprimento da 
LRF, no caso específico de Malhada de Pedras, e isto foi demonstrado ao 
TCM, provocaria o descumprimento da nossa Constituição Federal, 
especialmente, naquilo que diz respeito aos direitos sociais garantidos de 
forma ampla pela nossa Carta Magna. 

Outro fator preponderante para a elevação do índice de pessoal, 
são os programas do governo federal, cujo percentual de aplicação em 
despesas com pessoal, em relação a receita transferida ao Município, com 
base no rigor da LRF não poderia ultrapassar 54%, supera em muitos 
programas, valor equivalente a 100%, fato que desequilibra totalmente o 
cumprimento dos mencionados artigos da LRF. 

Diferente do que noticiou alguns blogs destacando que,segundo 
a oposição, a contas rejeitadasé prova de uma administração catastrófica 
que não trouxe avanços e conquistas para o município de Malhada de 
Pedras, mas sim, fez com que o município tivesse uma forte queda na sua 
taxa de desenvolvimento, não condiz com a realidade.A atual 
administração recebeu o município com um IDEB – Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica– de 2.8 e hoje é 5.9, o maior dos 
municípios baiano e o IOEB – Índice de Oportunidade Educacional 
Brasileira publicado em outubro passado aponta o município de Malhada 
de Pedras em primeiro lugar no estado. A nota do Município – 4,8, supera 
a média não só estadual, como também o Nacional. 
(http://www.ioeb.org.br/perfil/ba-malhada-de-pedras) 

Tais informações comprovam que nos últimos sete anos o 
município de Malhada de Pedras teve uma gestão promissora e 
desenvolvimentista, alçando-oa uma área de destaque educacional, 
diferente do que diz os adversários, que fora responsável pelos baixos 
índices encontrados pela atual administração. 

Destacamos também que na área da saúde o município de 
Malhada de Pedras, dentre os municípios do mesmo porte, é também 
considerado o melhor, com médicos permanentes nas 24 horas, além de 
medicamentos e transporte, sendo inclusive alvo de buscas de tratamento 
por moradores de municípios vizinhos com muita frequência.  

Estas e outras grandes conquistas é devida, também, aos 
servidores municipais, que mesmo em número inferior ao realmente 
necessário, cumpre sua missão de forma abnegada, fazendo com o 
município hoje seja destaque na esfera estadual. 


