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Processo

: TC

6501.989.16-4

Entidade

: Prefeitura Municipal de Pirapozinho

Assunto

: Contas Anuais

Exercício

: 2017

Responsável

: Orlando Padovan

CPF nº

: 462.281.528-15

Período

: 01/01/2017 a 31/12/2017

Relator

: Dr. Antonio Roque Citadini

Instrução

: UR-5 / DSF-II

Senhora Chefe Técnico da Fiscalização,
Trata-se das contas apresentadas em face do artigo 2º,
II, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993.
Em atendimento ao TC-A-30973/026/00, registramos a
notificação do Sr. Orlando Padovan (arquivo 01), responsável
pelas contas em exame.
Consignamos os dados e índices considerados relevantes
para um diagnóstico inicial do município:
DESCRIÇÃO

FONTE/DATA

DADO

POPULAÇÃO

IEG-M TCE-SP / 2017

26.461 habitantes

ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

IEG-M TCE-SP / 2017

R$ 66.393.867,00

Informamos que o município possui a seguinte série
histórica de classificação no Índice de Efetividade da Gestão
Municipal-IEG-M:
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EXERCÍCIOS

2015

2016

2017

IEG-M

B

B

C+

i-Planejamento

B

C+

C

i-Fiscal

B

B

B+

i-Educ

B+

B

B

i-Saúde

B+

B

B

i-Amb

C

C+

C+

i-Cidade

C

C

C+

i-Gov-TI

C

C+

C

Índices de 2017 após verificação/validação da Fiscalização.

A Prefeitura analisada obteve, nos três últimos
exercícios apreciados, os seguintes PARECERES na apreciação de
suas contas:
Exercícios

Processos

Pareceres

2016

TC-4023.989.16-3

Favorável com recomendações e severas advertências

2015

TC-2424/026/15

Favorável com recomendações

2014

TC-332/026/14

Favorável com ressalvas

A partir de tais premissas, a Fiscalização planejou a
execução de seus trabalhos, agregando a análise das seguintes
fontes documentais:
1. Indicadores finalísticos componentes do IEG-M – Índice de
Efetividade da Gestão Municipal;
2. Ações fiscalizatórias desenvolvidas por meio de fiscalizações
ordenadas;
3. Prestações de contas mensais do exercício
encaminhadas pelo Chefe do Poder Executivo;

em

exame,

4. Resultado do acompanhamento simultâneo do Sistema AUDESP, bem
como acesso aos dados, informações e análises disponíveis no
referido ambiente;
5. Análise das denúncias, representações e expedientes diversos;
6. Leitura analítica dos três últimos relatórios de fiscalização
e respectivas decisões desta Corte, sobretudo no tocante a
assuntos
relevantes
nas
ressalvas,
advertências
e
recomendações;
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7. Análise das informações disponíveis nos demais sistemas do e.
Tribunal de Contas do Estado.
O resultado da fiscalização in loco apresenta-se neste
Relatório, antecedido pelo citado planejamento que indicou a
necessária extensão dos exames.

PERSPECTIVA A: PLANEJAMENTO
A.1. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
A.1.1. CONTROLE INTERNO
O Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal
de Pirapozinho foi regulamentado pela Lei Municipal 4.249/2017.
O responsável pelo Controle Interno, Sr. Carlos Pereira
de Carvalho Neto, é servidor público ocupante de cargo efetivo
na
Prefeitura,
respondendo,
atualmente,
pela
função
de
Controlador Interno.
Constatamos que o responsável pelo Controle Interno
elaborou detalhados relatórios mensais os quais subsidiaram os
trabalhos desta fiscalização.
A.1.2. CONSELHO TUTELAR
Realizamos a visita “in loco” ao escritório do Conselho
Tutelar de Pirapozinho, onde constatamos que, de modo em geral,
a estrutura disponibilizada pela Prefeitura (escritório arejado,
mobiliário e materiais de escritório, computadores, telefone
fixo, etc.) é boa para atender às atividades desse Conselho.
Entretanto, constatamos que o Conselho Tutelar não
dispõe de linha telefônica móvel para utilização nos plantões.

A.2. IEG-M – I-PLANEJAMENTO – Índice C
Sob amostragem, não constatamos ocorrências dignas de
nota nessa dimensão do IEG-M.
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PERSPECTIVA B: GESTÃO FISCAL
B.1. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
Face ao contido no art. 1º, § 1º da Lei de
Responsabilidade Fiscal, no qual estabelece os pressupostos da
responsabilidade da gestão fiscal, passamos a expor o que segue.
B.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Com base nos dados gerados pelo Sistema AUDESP,
conforme abaixo apurado, o resultado da execução orçamentária da
Prefeitura evidenciou superávit.
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(+) RECEITAS REALIZADAS
(-) DESPESAS EMPENHADAS
(-) REPASSES DE DUODÉCIMOS À CÂMARA
(+) DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DA CÂMARA
(-) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
(+ ou -) AJUSTES DA FISCALIZAÇÃO
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R$
66.393.867,00
64.240.727,41
2.219.777,00
202.419,07

135.781,66

0,20%

Balanço Orçamentário da Prefeitura juntado aos autos
por meio do arquivo 05. Juntamos também o Demonstrativo de
Repasses de Duodécimos à Câmara (arquivo 09) a fim de demonstrar
os
valores
referentes
às
transferências
para
o
Poder
Legislativo.
No exame da execução
falhas a seguir elencadas:
(i)

orçamentária,

constatamos

as

Excesso de Alterações Orçamentárias:

Juntamos aos autos o Demonstrativo de Alterações
Orçamentárias extraído do Sistema AUDESP (arquivo 10), cujos
dados sintetizamos no quadro a seguir:
(A)
Suplementares

(B)
Especiais ou
Extraordinários

(C = A + B)
Soma

Por Anulação de Dotações

R$ 9.597.450,00

R$ 364.800,00

R$ 9.962.250,00

Por Excesso de Arrecadação

R$ 4.912.000,00

R$ 110.000,00

R$ 5.022.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 14.509.450,00

R$ 474.800,00

R$ 14.984.250,00

Por Superávit de exercício anterior
TOTAL
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Conforme apurado no quadro retro, houve abertura de
créditos adicionais no valor total de R$ 14.984.250,00. No
Balanço Orçamentário (arquivo 05), consta que a Despesa Fixada
(Dotação Inicial) foi R$ 64.946.583,00. Portanto, no exercício
de 2017, o total de alterações orçamentárias realizadas pela
Prefeitura de Pirapozinho correspondeu a 23,07% da Despesa
Inicialmente Fixada. Demonstramos essa análise no quadro a
seguir:
(A) Total de Alterações Orçamentárias

R$ 14.984.250,00

(B) Despesa Fixada (Inicial)

R$ 64.946.583,00

(A / B) %

23,07%

Anotamos que o referido percentual de alterações
orçamentárias (23,07%) está muito acima daquele referente à
inflação acumulada do exercício, que foi 2,95%1. Acerca da
matéria, consignamos que o alto índice de abertura de créditos
adicionais
e
de
alterações
orçamentárias
aponta
para
a
existência de falhas no processo de planejamento do orçamento, o
que deve ser evitado, pois torna o dispêndio público suscetível
ao imediatismo, com prejuízo direto ao grau de eficiência,
eficácia e economicidade do uso dos recursos do Erário. Nesse
sentido, destacamos, a seguir, elucidativo trecho do Voto
Relator do Processo TC-2095/026/152:
“... merece censura o elevado percentual de alterações orçamentárias, que
atingiram 30,94% das dotações inicialmente previstas, descaracterizandoas consideravelmente. Desse modo, cabe recomendação para que a
Prefeitura reveja suas técnicas de previsão orçamentária, aproximando as
modificações do percentual projetado de inflação para o período, nos
termos dos Comunicados SDG nº 29/10 e 33/15 e adequando-se à
jurisprudência desta e. Corte, medidas estas que se alinham à gestão fiscal
responsável e planejada, conforme preconiza a Lei de Responsabilidade
Fiscal.”
Vale anotar também que o inciso I do artigo 4º da LOA
(arquivo 02) autorizou a abertura de créditos adicionais
suplementares por anulação de dotações até o limite de 7% da
Dotação Inicial. Conforme exposto no quadro anterior, o
somatório de créditos suplementares abertos no exercício foi R$
9.597.450,00, o que correspondeu a 14,78% da Dotação Inicial,
descumprindo, assim, o limite autorizado pela LOA.

1
2

Fonte: http://www.portalbrasil.net/ipca.htm
Contas Anuais (2015) da Prefeitura Municipal de Alto Alegre
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(ii)

Créditos Adicionais abertos por excesso de arrecadação sem
o devido respaldo legal:

O quadro síntese de alterações orçamentárias exposto
anteriormente informa que foi R$ 5.022.000,00 o total de
créditos
adicionais
abertos
com
fulcro
em
excesso
de
arrecadação. Entretanto, consta no Balanço Orçamentário (arquivo
05) que o excesso de arrecadação realizado foi R$ 1.447.284,00.
Demonstramos o apurado no quadro a seguir:
Total de Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação
Excesso de Arrecadação realizado
R$ 1.447.284,00
Total de Créditos Adicionais abertos por
R$ 5.022.000,00
Excesso de Arrecadação
Diferença sem amparo legal
R$ 3.574.716,00

Portanto, R$ 3.574.716,00 desses créditos adicionais
(71,18% do total) foram abertos sem a devida observância do
artigo 43, § 1º, II e § 3º da Lei 4.320/1964.
O Município realizou investimento correspondente a 5,2%
da Receita Corrente Líquida.
Nos três últimos exercícios, o resultado da execução
orçamentária
e
o
investimento
apresentaram
os
seguintes
percentuais:

Resultado da execução orçamentária

Percentual do
resultado da execução
orçamentária

Percentual de
investimento em
relação à RCL

2016

Déficit de

0,46%

8,30%

2015

Superávit de

1,77%

3,86%

2014

Superávit de

1,55%

9,30%

Exercício

B.1.2. RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL
Resultados
Financeiro
Econômico
Patrimonial

Exercício em exame
(310.161,10)
4.192.545,70
37.765.854,41

Exercício anterior
(527.096,22)
6.475.421,12
34.498.070,36

%
41,16%
35,25%
9,47%

Juntamos aos autos o Balanço Patrimonial (arquivo 07) e
o Demonstrativo de Variações do Patrimônio (arquivo 08). Embora
tenha havido pequena melhora em relação ao exercício anterior, o
resultado financeiro continua negativo.
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B.1.3. DÍVIDA DE CURTO PRAZO
Conforme exposto no quadro do item anterior, o
resultado financeiro deficitário indica que, em princípio, a
Prefeitura não possui recursos disponíveis para o total
pagamento de suas dívidas de curto prazo registradas no Passivo
Financeiro.
Expomos no quadro a seguir a evolução do Passivo
Financeiro, conforme dados extraídos do Quadro Demonstrativo das
Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro (Anexo 14A –
arquivo 12):
Saldo Final

PASSIVO FINANCEIRO-ANEXO 14 A

Saldo Final

AH %

Exercício em exame Exercício anterior

Res tos a Pa ga r Proces s a dos /Nã o
Proces s a dos em Li qui da çã o e Nã o
Proces s a dos a Pa ga r
Res tos a Pa ga r Nã o Proces s a dos
Dema i s Obri ga ções de Curto Pra zo
Outros
Total
Incl us ões da Fi s ca l i za çã o
Excl us ões da Fi s ca l i za çã o
Total Ajustado

2.310.911,52

3.190.628,53

-28%

1.794.646,82
3.560.029,50

869.865,17
2.504.968,00

106%
42%

7.665.587,84

6.565.461,70

17%

7.665.587,84

6.565.461,70

17%

Por outro lado, apuramos o Índice de Liquidez Imediata
conforme quadro a seguir:
Índice de Liquidez Imediata

Disponível
Passivo Circulante

6.970.245,92
5.870.941,02

1,19

Fonte: Balanço Patrimonial (arquivo 07)

Considerando o índice apurado, verifica-se que a
Prefeitura possui liquidez face aos compromissos de curto prazo,
registrados no Passivo Circulante.
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B.1.4. DÍVIDA DE LONGO PRAZO
Exercício em exame
Dívida Mobiliária

-

Dívida Contratual

-

Precatórios
Parcelamento de Dívidas:
De Tributos

1.117.085,24

Exercício anterior
222.267,41

-100,00%

2.708,68

-100,00%

1.155.257,67

-3,30%

-

De Contribuições Sociais:
Previdenciárias

AH%

-

1.117.085,24

1.155.257,67

-3,30%

1.117.085,24

1.155.257,67

-3,30%

131.508,09

198.229,21

-33,66%

1.248.593,33

1.578.462,97

-20,90%

1.248.593,33

1.578.462,97

-20,90%

Demais contribuições sociais
Do FGTS
Outras Dívidas
Dívida Consolidada
Ajustes da Fiscalização
Dívida Consolidada Ajustada

Dados obtidos a partir do Balanço Patrimonial e do
Balancete extraídos do Sistema AUDESP (arquivos 07 e 13
respectivamente).
B.1.4.1. PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
A Prefeitura não possui acordos de parcelamentos ou
reparcelamentos de débitos previdenciários autorizados pela Lei
nº 13.485/2017 e/ou pela Portaria MF nº 333 de 2017. Contudo,
foram firmados acordos de parcelamentos anteriores, os quais se
basearam em outras Leis e Portarias, conforme demonstrado a
seguir:
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - SRFB
Saldo do exercício anterior
R$
1.155.257,67
( +)
Ajustes firmados no exercício
R$
(-)
Pagamentos no exercício
R$
111.807,81
( +)
Reparcelamentos no exercício
R$
( +)
Juros/Correções
R$
73.635,38
(=)
Saldo final do exercício
R$
1.117.085,24

Conforme
informações
prestadas
pelo
Contador
da
Prefeitura (arquivo 14), o município de Pirapozinho possui um
contrato de parcelamento previdenciário firmado com a Receita
Federal o qual é regido pela Lei Federal 11.960/2009, sendo
identificado pelos números 35.771.791-0 e 60.466.203-3.
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B.1.5. PRECATÓRIOS
De acordo com informações prestadas pela Origem, e in
loco confirmadas, o Município não possuía dívidas judiciais em
2017. Declaração negativa enviada ao Sistema AUDESP juntada aos
autos (arquivo 15).

B.1.6. ENCARGOS
Os recolhimentos apresentaram a seguinte posição:
Verificações:

Guias apresentadas

1

INSS:

Sim

2

FGTS:

Sim

3

RPPS:

Prejudicado

4

PASEP:

Sim

Item 3 prejudicado pois o município de Pirapozinho não
dispõe de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).
Os parcelamentos de débitos previdenciários devidos à
Receita Federal do Brasil estão sendo tratados no item B.1.4.
DÍVIDA DE LONGO PRAZO do presente Relatório.

B.1.7. TRANSFERÊNCIA À CÂMARA DOS VEREADORES
Os repasses à Câmara obedeceram ao limite do Artigo 29A, da Constituição Federal.

B.1.8. ANÁLISE DOS LIMITES E CONDIÇÕES DA LRF
No período, as análises automáticas não identificaram
descumprimentos
aos
limites
estabelecidos
na
Lei
de
Responsabilidade Fiscal, quanto à Dívida Consolidada Líquida,
Concessões de Garantias e Operações de Crédito, inclusive ARO.
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B.1.8.1. DESPESA DE PESSOAL
Período
% Permitido Legal

Dez
2016

Abr
2017

Ago
2017

Dez
2017

54,00%

54,00%

54,00%

54,00%

Gasto Informado
Incl us ões da Fi s ca l i za çã o
Excl us ões da Fi s ca l i za çã o
Gastos Ajustados

31.038.609,17

31.254.536,59

32.352.585,57

33.745.918,58

50.569,31
30.988.039,86

31.254.536,59

32.352.585,57

33.745.918,58

Receita Corrente Líquida
Incl us ões da Fi s ca l i za çã o
Excl us ões da Fi s ca l i za çã o
RCL Ajustada

59.084.558,46

59.508.289,11

63.827.500,11

64.901.873,99

59.084.558,46

59.508.289,11

63.827.500,11

64.901.873,99

% Ga s to Informa do

52,53%

52,52%

50,69%

52,00%

% Gasto Ajustado

52,45%

52,52%

50,69%

52,00%

Diante dos elementos apurados no quadro anterior,
verificamos que a despesa total com pessoal não superou o limite
previsto no art. 20, inciso III, da Lei Complementar Federal nº
101/2000, porém ultrapassou aquele previsto no art. 22,
parágrafo único, da Lei supracitada, no primeiro e terceiro
quadrimestres.
Com base no art. 59, § 1º, II, da LRF, o Executivo
Municipal foi alertado tempestivamente, por três vezes, quanto à
superação de 90% do específico limite da despesa laboral
(arquivo 16).

B.1.9. DEMAIS ASPECTOS SOBRE RECURSOS HUMANOS
Eis o quadro de pessoal existente no final do exercício
(arquivo 17):
Natureza do
cargo/emprego

Existentes
2016
2017

Ocupados
2016
2017

Efetivos
Em comissão

1.747
43

1808
42

820
27

Total

1790

1850

847

Temporários
Nº de contratados

833
29
862

2016

2017

72

70

Vagos
2016

2017

927
16

975
13

943

988

Em 31.12 de 2017
6

Constatamos divergências entre o quadro de pessoal
apresentado à fiscalização e aquele extraído do Sistema AUDESP
Fase III (arquivos 17 e 18). Este contém algumas inconsistências
quanto à classificação de determinados cargos como: (i) Cargos
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Efetivos cuja forma de provimento é eleição/indicação (página 7
do arquivo 18); (ii) Cargos Efetivos em Comissão (página 7 do
arquivo 18); etc. Anotamos que tal fato aponta para falta de
fidedignidade dos dados enviados ao Sistema AUDESP, falha que
está consolidada no item G.2 deste relatório.
No exercício examinado foram nomeados 21 servidores
para cargos em comissão (arquivo 19). Desses, constatamos que 4
foram nomeados para cargos comissionados cujas atribuições não
possuem características de direção, chefia e assessoramento
(art. 17, V, da CF). Referimo-nos aos quatro servidores nomeados
para o cargo de Chefe de Serviços Urbanos e Rurais. Conforme
exposto no item B.1.9.1. logo adiante, as atribuições desse
cargo
não
possui
características
de
direção,
chefia
e
assessoramento.
B.1.9.1. CARGOS EM COMISSÃO
As atribuições dos cargos em comissão do quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal de Pirapozinho são definidas
pela Lei Municipal 4.248/2017 (arquivo 20).
Em geral, muitas das atribuições descritas nesta
lei como sendo cargos de direção e chefia escondem atividades de
caráter técnico e próprias de servidores efetivos.
Como
exemplo,
atribuições não possuem
assessoramento:


citamos
dois
características

desses
cargos
cujas
de direção, chefia e

Chefe de Serviços Urbanos e Rurais (4 cargos)

As atribuições desse cargo estão descritas nas páginas
22/23 do arquivo 20 deste evento dos autos.
Constata-se
que
essas
atribuições
referem-se
a
atividades operacionais (construção e manutenção de estradas
vicinais, atender ao pequeno produtor, etc.), fiscais e outras
meramente administrativas e rotineiras (gerenciar a limpeza
urbana e coleta de lixo, coordenar a manutenção e funcionamento
dos cemitérios do município, etc.).
Portanto, apesar de a denominação desse cargo sugerir o
exercício de funções de chefia, observa-se que a descrição de
suas atribuições revela o desempenho de atividades técnicas,
operacionais ou meramente administrativas.
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O Quadro de Pessoal da Prefeitura em 31/12/2017
(arquivo 17) informa que há quatro cargos dessa natureza,
estando todos eles providos.


Agente do Banco do Povo (2 cargos)

As atribuições desse cargo estão descritas na página 23
do arquivo 20 deste evento dos autos.
Observa-se
que
as
atribuições
desse
cargo
são
referentes a atividades de atendimento ao cidadão e de análise e
controle de créditos e de clientes, ou seja, atividades técnicas
e operacionais rotineiras.
O Quadro de Pessoal da Prefeitura em 31/12/2017
(arquivo 17) informa que há dois cargos dessa natureza, estando
somente um deles provido.
Acerca da matéria, consignamos que o art. 37, II, da
Constituição Federal determina que a regra geral para a
investidura em cargo público é por meio de concurso público de
provas ou de provas e títulos, de modo que os cargos em comissão
de livre nomeação e exoneração são exceções à regra.
O art. 37, V, da Constituição Federal determina que os
cargos em comissão são destinados apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento.
Dessa
forma,
anotamos
inobservância
desses
dois
comandos constitucionais em razão da existência de cargos
classificados como comissionados de livre nomeação e exoneração
cujas
atribuições
referem-se
a
atividades
técnicas,
operacionais, gerenciamento e outras meramente administrativas
que nada tem a ver com direção, chefia e assessoramento.

B.1.9.2.

TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS / DESVIO DE FUNÇÃO

Constatamos que há uma extensa lista de servidores da
Prefeitura ocupando cargos distintos daqueles para os quais
foram
efetivamente
nomeados
(arquivo
21),
situação
que
caracteriza a denominada “transposição de cargos” ou “desvio de
função”.
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Consignamos que este fato afronta a regra do concurso
público para provimento de cargos efetivos (CF, art. 37, II).
Propomos
recomendar
urgente
regularização
dessa
situação, para que o Erário não seja penalizado por possíveis
ações judiciais.
B.1.9.3.

ACÚMULO DE FÉRIAS VENCIDAS

Verificamos uma extensa lista de servidores que, em
31/12/2017, encontravam-se com dois ou mais períodos de férias
acumuladas (arquivo 22).
Anotamos que o fato implica inobservância do “caput” do
artigo 65 do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de
Pirapozinho (Lei Municipal nº 2.438/1995 - página 14 do arquivo
23), o qual permite acumular até dois períodos no caso de
necessidade de serviço. Mas, essa necessidade não foi comprovada
pela origem.
Propomos recomendação para regularização da situação,
vez que o Erário não pode ser penalizado por possíveis ações
judiciais.
B.1.10. SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
VICE-PREFEITO

PREFEITO

Valor do subsídio inicial fixado para o mandato 2009/2012

R$ 3.800,00

R$ 9.500,00

(+)

5,04 % = RGA 2010 em 04/10 – Lei Municipal nº 3.670/2010

R$ 3.991,52

R$ 9.978,80

(+)

6,06 % = RGA 2011 em 04/11 – Lei Municipal nº 3.774/2011

R$ 4.233,41

R$ 10.583,52

(+)

4,60% = RGA 2012 em 04/12 – Lei Municipal nº 3.864/2012

R$ 4.428,14

R$ 11.070,36

(+)

5,91 % = RGA 2013 em 04/13 – Lei Municipal nº 3.942/2013

R$ 4.689,85

R$ 11.724,62

(+)

5,76 % = RGA 2014 em 04/14 – Lei Municipal nº 4.023/2014

R$ 4.959,97

R$ 12.399,96

(+)

RGA 2015 = não houve

R$ 4.959.97

R$ 12.399,96

(+)

6,64 % = RGA 2016 em 01/16 – Lei Municipal nº 4.171/2015

R$ 5.289,31

R$ 13.223,32

(+)

5,38 % = RGA 2017 em 04/17 – Lei Municipal nº 4.241/2017

R$ 5.573,87

R$ 13.934,73

Verificações:
1

A revisão decorre de lei de iniciativa da Câmara dos Vereadores, em consonância com o art. 29, V da
Constituição?

Sim

2

A revisão remuneratória se compatibiliza com a inflação dos 12 meses anteriores?

Sim

3

A RGA se deu no mesmo índice e na mesma data dos servidores do Executivo?

Sim

4

Foram apresentadas as declarações de bens nos termos da Lei Federal nº 8.429/1992?

Sim

5

As situações de acúmulos de cargos/funções dos agentes políticos, sob amostragem, estavam regulares?

Sim
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No
exame
por
amostragem
das
respectivas
Fichas
Financeiras dos Agentes Políticos,
não foram constatados
pagamentos maiores que os fixados.

B.2. IEG-M – I-FISCAL – Índice B+
B.2.1. DEFASAGEM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO
Em atendimento à requisição desta fiscalização, o
responsável pela Divisão de Tributos da Prefeitura emitiu
Declaração (documento 24), informando que a última atualização
geral do Cadastro Imobiliário do município de Pirapozinho foi
realizada em 1995. Anotamos que essa defasagem compromete a
efetiva arrecadação do Imposto sobre Propriedade Predial e
Territorial Urbana (IPTU), que é de competência municipal (CF,
art. 156, I).
Acerca da matéria, o “caput” do art. 11 da LC 101/2000
(LRF) aduz que a efetiva arrecadação de todos os tributos da
competência constitucional do ente da Federação é um dos
requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal.
Dessa forma, consignamos que referida defasagem do
Cadastro Imobiliário afronta a responsabilidade na gestão fiscal
e aponta para inobservância do referido dispositivo legal,
podendo a Prefeitura ser submetida à sanção prevista no
parágrafo único do art. 11 da LC 101/2000.
Vale destacar também que deficiências na efetiva
arrecadação de tributos da competência do município comprometem
o atendimento da meta 17.1 dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável da ONU3.
Informamos que essa matéria foi tratada na questão de
número seis do questionário i-Fiscal do IEG-M 2017.

3

17.1 - Fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio do apoio internacional aos países em
desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional para arrecadação de impostos e outras receitas.
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods17/
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B.3. OUTROS PONTOS DE INTERESSE
B.3.1. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS
A Prefeitura realiza
combustíveis por veículo.

o

controle

do

consumo

de

Examinamos os controles adotados por amostragem e
identificamos falha no relatório de consumo do veículo Toyota
Corolla XEI 2.0 Flex de placa FTP-9211 (arquivo 25).
No relatório de consumo de combustível desse veículo
(arquivo 25), consta que, em 07/01/2017, o hodômetro indicava
91.309 km. A partir dessa data, diversos abastecimentos foram
realizados sem qualquer informação quanto à distância percorrida
pelo veículo entre um abastecimento e outro. Somente em
30/08/2017, o hodômetro foi atualizado para 118.251 km, de modo
que 26.942 km foram percorridos sem controle dos abastecimentos
realizados. Vale destacar que essa foi a única atualização de
hodômetro realizada em 2017, de modo que, até o encerramento do
exercício,
não
houve
outra
atualização
da
quilometragem
percorrida por esse veículo.
Consignamos que falhas no controle do consumo de
combustíveis da frota municipal afrontam a boa gestão fiscal
preconizada pelo art. 1º, § 1º, da LRF, o que também caracteriza
inobservância
do
princípio
da
eficiência
administrativa
determinado pelo “caput” do artigo 37 da Constituição Federal.
B.3.2. OBRAS PÚBLICAS - FISCALIZAÇÃO ORDENADA VI DE 2017
A
obra
verificada
nesta
fiscalização
ordenada
(Construção de uma creche padrão FNDE Tipo I no Bairro Vantini
III – Evento 66 destes autos) foi objeto do Contrato nº 84/2017.
Constatamos que as poucas anotações referentes a esta
fiscalização ordenada ocorreram em razão de o referido contrato
estar no início de sua execução, com poucos serviços realizados
até então.
Referida obra estava planejada para ser executada por
meio de recursos federais. Entretanto, em razão do atraso nos
repasses desses recursos, tal contrato foi rescindido.
Dessa forma, visto que o contrato examinado foi
rescindido e que as poucas anotações da fiscalização ocorreram
em razão do início da execução, com muitos poucos itens
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realizados até então, consignamos que o
fiscalização ordenada restou prejudicado.
Termo
(arquivo 26).

de

Verificação

“in

loco”

acompanhamento
juntado

aos

desta
autos

PERSPECTIVA C: ENSINO
C.1. APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL
Quanto à aplicação de recursos, conforme informado ao
Sistema AUDESP e apurado pela Fiscalização, os resultados assim
se apresentaram:
Art. 212 da Constituição Federal:
DESPESA EMPENHADA - RECURSO TESOURO (mínimo 25%)
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO TESOURO (mínimo 25%)
DESPESA PAGA - RECURSO TESOURO (mínimo 25%)

%
27,93%
27,87%
27,77%

FUNDEB:
DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 95%)
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 95%)
DESPESA PAGA - RECURSO FUNDEB (mínimo 95%)

%
98,38%
98,38%
98,37%

DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 60%)
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 60%)
DESPESA PAGA - RECURSO FUNDEB (mínimo 60%)

69,22%
69,22%
69,20%

Juntamos aos autos o Demonstrativo de Aplicação dos
Recursos Próprios em Ensino (arquivo 27) e o Demonstrativo de
Aplicação com Recursos do FUNDEB (arquivo 28).
Conforme
acima
exposto,
a
despesa
educacional
empenhada, liquidada e paga cumpriu o artigo 212 da Constituição
Federal.
No exercício em exame foi observado o percentual mínimo
de 95% de aplicação dos recursos do FUNDEB recebido.
Entretanto, não foi comprovada a utilização, por meio
de conta bancária vinculada, da parcela diferida de R$
162.095,30 no 1º trimestre de 2018.
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Aplicação do FUNDEB residual até 31.03 do exercício seguinte:

2018

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos

48.974.865,65

Retenções ao FUNDEB

7.389.149,17

Receitas de transferências do FUNDEB sem rendimentos financeiros

10.022.973,51

Receitas de aplicações financeiras
Despesas com recursos do FUNDEB

9.860.878,21

Saldo FUNDEB para aplicação no 1º trimestre de:

162.095,30

2018

Máximo de até 5% do FUNDEB acrescentável aos 25% (art. 212, CF)

-

Empenho e pagamento com FUNDEB residual feitos no primeiro trimestre de

2018

Saldo do FUNDEB residual não empenhado e pago até o primeiro trimestre de 2018
Valor a ser adicionado à aplicação de

2017

162.095,30

para compor o mínimo de 25%

-

2017

Portanto, visto que não foi comprovada aplicação da
Parcela Diferida do FUNDEB, anotamos inobservância do “caput” e
do § 2º do artigo 21 da Lei Federal 11.494/2007.
Ademais, verificamos que houve aplicação superior ao
mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração dos profissionais do
magistério da Educação Básica, dando cumprimento ao artigo 60,
inciso XII, do ADCT.

C.2. IEG-M – I-EDUC – Índice B
C.2.1. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB
A partir de pesquisa realizada no site do IDEB4
(arquivo 29), observamos que Pirapozinho não atingiu a meta
prevista nos quatro últimos anos examinados, 2011, 2013, 2015 e
2017. Expomos, no quadro a seguir, os dados extraídos do
referido site:
IDEB Pirapozinho - Anos Iniciais (1º ao 5º ano)
Ano
Meta Projetada
IDEB Observado

4

http://ideb.inep.gov.br/resultado/

2011
6,2
5,6

2013
6,4
6,1

2015
6,6
6,0

2017
6,8
6,4
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C.2.2. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Na questão de número 42 do questionário i-Educ do IEG-M
2017, foi informado que o Conselho Municipal de Educação de
Pirapozinho não é plenamente atuante, nem demonstra eficácia no
controle social. Já a questão de número 56 desse questionário
informou que, no exercício de 2017, esse Conselho realizou menos
de três reuniões para tratar de questões relacionadas a
fiscalização da gestão escolar.
Acerca da matéria, anotamos que a reduzida atuação do
Conselho Municipal de Educação compromete o atendimento da meta
19 do Plano Nacional da Educação (anexo da Lei 13.005/2014) em
razão da inobservância da Estratégia 19.5 dessa meta.
C.2.3. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – FISCALIZAÇÕES ORDENADAS IV E V DE
2017
Fiscalização Ordenada nº 4 de 2017
1

Tema:

Almoxarifado

Unidade Fiscalizada:

Cozinha Piloto

Evento destes autos em
que o Relatório foi inserido:

Eventos 29.2 e 29.3

Irregularidades constatadas na inspeção da Ordenada: Anotamos que a extensa lista de irregularidades
constatadas (eventos 29.2 e 29.3) tornaria esse quadro demasiadamente longo, de modo que exporemos
somente as falhas que permaneciam pendentes de solução na realização do acompanhamento “in loco”.
Na verificação “in loco”, constatamos que permanecem pendentes as seguintes falhas:
 O prédio não se apresenta em bom estado;
 Não existe serviço de segurança 24 horas por dia;
 Não há rampas facilitando a locomoção de carrinhos;
 O escritório de administração do almoxarifado não está bem instalado;
 O espaço físico não é suficiente;
 Não existem prateleiras em número suficiente para a armazenagem dos materiais;
 A quantidade de equipamentos é insuficiente para a operação racional do almoxarifado;
 A temperatura do ambiente não é adequada nem confortável;
 A recepção não é separada da área de armazenamento;
 Não existe área de expedição, vestiário para o pessoal de carga e descarga com chuveiro e refeitório no local;
 Ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);
 Não existe separação física, bem delimitada, entre o recebimento, expedição e a armazenagem geral;
 As condições para recebimento dos materiais não são boas;
 Existência de materiais acondicionados no chão, amontoados ou mal acondicionados;
 Existência de materiais acondicionados em contato direto com as paredes;
 O sistema de almoxarifado não apresenta consumo médio mensal, estoque mínimo e máximo por item;
 Não há relatório por item apresentando estoque máximo x consumo em determinado período;
 Não existe relatório com ponto de reposição;
 Inventários e balancetes: Há inventário e balancete físico, mas não há financeiro.
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Termo
(arquivo 30).

de

Verificação

“in

loco”

juntado

aos

autos

Vale informar que a Prefeitura está providenciando a
construção de uma nova cozinha piloto, por meio da qual se
pretende sanar grande parcela das irregularidades mencionadas no
quadro anterior.

Fiscalização Ordenada nº 5 de 2017
2

Tema:

Merenda Escolar

Unidade Fiscalizada:

EMEIF Prof. Ted Teixeira

Evento destes autos em
que o Relatório foi inserido:

Eventos 46.1 e 46.2

Irregularidades constatadas na inspeção da Ordenada:
 As condições de transporte da merenda são inadequadas, tendo em vista que o veículo utilizado para o
transporte não possui revestimento interno liso e impermeável, tampouco há isolamento entre a cabine do
condutor e o compartimento de carga;
 A escola não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB);
 Parte dos alimentos estava armazenada no chão;
 Não há controle dos itens estocados.
Na verificação “in loco”, constatamos que permanecem pendentes as seguintes falhas:
 As condições de transporte da merenda são inadequadas, tendo em vista que o veículo utilizado para o
transporte não possui revestimento interno liso e impermeável, tampouco há isolamento entre a cabine do
condutor e o compartimento de carga;
 A escola não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Termo
(arquivo 31).

de

Verificação

“in

loco”

juntado

aos

autos

PERSPECTIVA D: SAÚDE
D.1. APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL
Conforme informado ao Sistema AUDESP, a aplicação na
Saúde atingiu, no período, os seguintes resultados, cumprindo a
referida determinação constitucional/legal:
Art. 77, III c/c § 4º do ADCT
DESPESA EMPENHADA (mínimo 15%)
DESPESA LIQUIDADA (mínimo 15%)
DESPESA PAGA (mínimo 15%)

Demonstrativo de Aplicação
Saúde juntado aos autos (arquivo 32).

%
26,51%
26,46%
26,27%

dos

Recursos

Próprios

em
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Tendo em vista que foi liquidado e pago montante acima
de 15% da receita de impostos, atendendo ao piso constitucional,
deixamos de efetuar o acompanhamento previsto no artigo 24 da
Lei Complementar Federal nº 141/2012.
D.2. IEG-M – I-SAÚDE – Índice B
Sob amostragem, não constatamos ocorrências dignas de
nota nessa dimensão do IEG-M.
Vale informar que realizamos visita “in loco” ao Posto
de Saúde da Família localizado no Bairro Vantini I (PSF-I –
Vantini I). Nessa fiscalização, constatamos que foram sanadas as
irregularidades apontadas pela terceira fiscalização ordenada de
2017 (eventos 9.2 a 9.3).
Termo de verificação da visita “in loco” juntado aos
autos (arquivo 33).

PERSPECTIVA E: GESTÃO AMBIENTAL
E.1. IEG-M – I-AMB – Índice C+
E.1.1. COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Conforme apurado na questão de número dois
questionário i-Amb do IEG-M 2017, a Prefeitura Municipal
Pirapozinho não realiza coleta seletiva de resíduos sólidos.

do
de

Consignamos que tal falha aponta para descumprimento do
art. 36, II, da Lei Federal 12.305/2010, além de prejudicar o
atendimento da meta 12.5 dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU5.
E.1.2. PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
A questão de número três do questionário i-Amb do IEG-M
2017 informa que a Prefeitura Municipal de Pirapozinho não
possui Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil.

5

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/
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Anotamos que a falha implica inobservância da Resolução
CONAMA 307/2002, além de também comprometer o atendimento da
meta 12.5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU6.
E.1.3. USO RACIONAL DE RECURSOS NATURAIS
Na questão de número seis do questionário i-Amb do IEGM 2017, foi apurado que a Prefeitura Municipal não estimula
entre seus órgãos e entidades de sua responsabilidade projetos
ou ações que promovam o uso racional de recursos naturais.
Anotamos que essa falha compromete o atendimento das
metas 6.b, 12.5 e 12.8 dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU7.
E.1.4. RESÍDUOS SÓLIDOS – FISCALIZAÇÃO ORDENADA VII DE 2017
Fiscalização Ordenada nº 7 de 2017
3

Tema:

Resíduos Sólidos

Unidade Fiscalizada:

Prefeitura Municipal de Pirapozinho

Evento destes autos em
que o Relatório foi inserido:

Eventos 84.1 e 84.2

Irregularidades constatadas na inspeção da Ordenada:
 Não há Conselho de Resíduos Sólidos no município;
 Não há coleta seletiva de lixo;
 Não há unidades de triagem e compostagem;
 Área de transbordo sem licença ambiental da CETESB;
 Ausência de plano de resíduos da construção civil;
 Existência de pontos “viciados” de descarte de entulho de conhecimento do órgão;
 Ausência de plano de gerenciamento de resíduos sólidos das atividades agrossilvopastoris.
Na verificação “in loco”, constatamos que permanecem pendentes as seguintes falhas:
 Não há Conselho de Resíduos Sólidos no município;
 Não há coleta seletiva de lixo;
 Não há unidades de triagem e compostagem;
 Área de transbordo sem licença ambiental da CETESB;
 Ausência de plano de resíduos da construção civil.

Termo
(arquivo 34).

6
7

de

Verificação

“in

loco”

juntado

Idem ao anterior.
https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/ e https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/

aos

autos

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANTONIO ASSIZ DE CARVALHO NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo
original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-KF8U-HPOT-53D6-6AW2

Fls. 21
TC-6501.989.16-4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE – UR - 5

PERSPECTIVA F: GESTÃO DA PROTEÇÃO À CIDADE
F.1. IEG-M – I-CIDADE – Índice C+
Sob amostragem, não constatamos ocorrências dignas de
nota nessa dimensão do IEG-M.
PERSPECTIVA G: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
G.1. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
G.1.1. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA
FISCAL
Verificamos que a Prefeitura regularizou o acesso à
informação
por
meio
do
Decreto
4.396/2013
e
do
site
http://186.227.40.20:5656/transparencia/Default.aspx?AcessoIndiv
idual=lnkESIC
O portal da transparência foi disponibilizado por meio
de dois sites:
 http://186.227.40.20:5656/transparencia/
 http://www.transparencia.pirapozinho.sp.gov.br/Portal/Transpar
enciaDosMunicipios.aspx
Anotamos
que
a
presença
de
dois
portais
da
transparência dificulta o acesso dos cidadãos às informações
contábeis e fiscais da Prefeitura, pois há dados e informações
que estão em um site, mas não estão em outro, sem que ambos
informem claramente o que está disponível em um e o que está
disponível no outro, o que torna a pesquisa por documentos
extensa e confusa.
Por exemplo: O primeiro site8 oferece links para acesso
ao Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e ao Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (RREO). Entretanto, as tentativas de
acesso a esses relatórios retornam a mensagem: “A pesquisa não
retornou resultados” (arquivo 35). De qualquer forma, a falha é
amenizada pelo fato de esses documentos estarem disponíveis no
outro site9.
Portanto,
anotamos
que
o
acesso
ao
Portal
da
Transparência
da
Prefeitura
de
Pirapozinho
é
confuso
e
dificultoso por causa de existência de dois sites acerca da
8
9

http://186.227.40.20:5656/transparencia/
http://www.transparencia.pirapozinho.sp.gov.br/Portal/TransparenciaDosMunicipios.aspx
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matéria.
Consignamos
que
essa
falha
compromete
o
pleno
atendimento do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
G.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP
Conforme demonstrado no item B.1.9 deste relatório,
foram constatadas divergências entre os dados informados pela
Origem e aqueles apurados no Sistema AUDESP.
G.3. IEG-M – I-GOV TI – Índice C
Sob amostragem, não constatamos ocorrências dignas de
nota nessa dimensão do IEG-M.

PERSPECTIVA H: OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
H.1. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES
Acompanham o presente processo de contas anuais, os
seguintes protocolados:
TC nº:

131/005/17

Interessado:

Ministério Público Federal
OF/GAB-3/PRM/PP/ Nº 247/2017 (Proc. 1.34.009.000310/2015-03), datado de 15/03/2017,
subscrito pelo Dr. Tito Lívio Seabra, Procurador da República, acompanhado de Termo de
Conciliação Judicial firmado com a Prefeitura Municipal de Pirapozinho.

4

Objeto:

Procedência:

Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público Federal e a Prefeitura Municipal de
Pirapozinho por meio do qual foi determinado a essa Prefeitura a regularização do Portal da
Transparência e dos Serviços de Informações ao Cidadão (e-SIC) a fim de garantir o
cumprimento de disposições contidas na Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação), Lei Complementar Federal nº 131/2009 (Lei da Transparência) e Lei
Complementar Federal nº101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Sim - Procedente

O assunto em tela foi tratado no item G.1.1. deste
relatório, por meio do qual consignamos as falhas referentes ao
confuso e dificultoso acesso ao Portal da Transparência do
município.
Por causa das falhas apontadas naquele item do
relatório, consignamos que está sendo parcialmente cumprido o
Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público Federal
e a Prefeitura Municipal de Pirapozinho.
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5

TC nº:

10832/026/17

Interessado:

Ministério Público do Estado de São Paulo – MPSP

Objeto:

Ofício nº 2042/2017 – EXPPGJ (Referências: Protocolo MPSP nº 54.316/2017 /// Ofício nº
264/2017-2ªPJP /// IC nº 232/2016).
A Excelentíssima 2ª Promotora de Justiça de Pirapozinho, Dra. Fabíola Castilho Soffner, solicita,
a este E. Tribunal de Contas, cópias de eventuais procedimentos contendo apontamentos
sobre o Programa de Assistência ao Desempregado “Frente de Assistência ao Trabalhador”.

Procedência:

Sim - Procedente

Visto que o E. Ministério Público Estadual manifestou
interesse pela matéria, procedemos ao exame das despesas
realizadas pela Prefeitura Municipal de Pirapozinho com o
programa social por ela desenvolvido relacionado ao amparo de
cidadãos residentes no município que se encontram em situação de
desemprego.
Constatamos que, no exercício de 2017, o programa
social em epígrafe foi disciplinado pela Lei Municipal nº 3.815
(arquivo 36), posteriormente revogada pela Lei Municipal nº
4.282/2017 (arquivo 37). Informamos que atualização legislativa
ocorreu em 24 de novembro de 2017.
No exame da relação dos empenhos extraídos do Sistema
AUDESP, filtramos os pagamentos relacionados ao custeio do
Programa
de
Assistência
ao
Desempregado.
Nessa
análise,
constatamos que nenhum beneficiário do programa recebeu valores
exorbitantes, considerando os valores de pagamento previstos em
legislação municipal. Juntamos aos autos o extrato de tabela
dinâmica elaborada a partir do banco de dados de empenhos
extraído do Sistema AUDESP (arquivo 38).
No

exame “in loco”, analisamos, por amostragem, o
cadastro
de
alguns
beneficiários,
não
constatando
irregularidades sob o aspecto formal. Verificamos que o programa
é acompanhado pela Divisão Municipal de Assistência Social.
Também constatamos que, no decorrer do exercício de 2018, alguns
beneficiários
selecionados
em
nossa
amostra
conseguiram
recolocação profissional, deixando de depender do programa.
Dessa forma, na extensão de nossa análise e de nossa
amostragem,
não
constatamos,
sob
o
aspecto
formal,
irregularidades nos pagamentos destinados ao programa social em
epígrafe.
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TC nº:

TC-7555.989.18-5 (referenciado a este processo, tramita nesta Corte os Processos
nº 2637.989.17-9; 6501.989.16-4 e 7028.989.18-4)

Interessada:

Gislaine de Almeida Avelino Pellim
RG: 30.263.197-5 /// CPF: 286.130.208-95 /// PIS-PASEP: 126.443.921-54

Objeto:

A Sra. Maria Valzenir dos Santos, cidadã residente no município de Pirapozinho-SP, protocolou,
neste E. Tribunal de Contas, denúncia contra a Diretora da Escola Municipal Geraldo Salim
Jorge. Segundo a requerente, a interessada acumula ilegalmente o cargo de Diretora de Escola
Municipal com o cargo de Professora na Rede Escolar Estadual.

Procedência:

Sim – Procedente

6

Apresentada
denúncia
contra
a
servidora
pública
municipal Sra. Gislaine de Almeida Avelino (evento 1.1 do
Processo TC-7555.989.18-5) referente ao acumulo ilegal do cargo
efetivo de Diretora de Escola na Prefeitura de Pirapozinho com o
cargo de Professora na rede estadual de ensino, requisitamos aos
órgãos competentes10 informações acerca da situação funcional da
servidora em questão (cargo ocupado, horários de trabalho,
etc.).
A Prefeitura Municipal de Pirapozinho informou que a
Sra. Gislaine ocupa o cargo de Diretora de Escola na Unidade
Escolar Professor Geraldo Salim Jorge (arquivo 39).
A partir das informações prestadas pela Prefeitura
(arquivo 39), sintetizamos, a seguir, os horários de trabalho
dessa servidora na EMEIF Prof. Geraldo Salim Jorge:
Horários de Trabalho (2017 e 201811)
Gislaine de Almeida Avelino Pellim
Prefeitura Municipal de Pirapozinho
Segunda-Feira
Terça-Feira
Quarta-Feira
Quinta-Feira
Sexta-Feira

06:40 às 10:25
06:50 às 11:50
07:00 às 11:40
06:40 às 10:25
06:50 às 11:50

13:45 às 18:00
12:15 às 15:15
15:40 às 19:00
13:45 às 18:00
12:15 às 15:15

Já a Secretaria de Estado da Educação (S.E.E.), por
meio da Diretoria de Ensino da Região de Presidente Prudente
(D.E. Presidente Prudente), informou que a Sra. Gislaine ocupa o
cargo de Professor de Educação Básica II (PEB-II) e que se
encontra lotada na Escola Estadual Profa. Maria José Barbosa

10

Prefeitura Municipal de Pirapozinho e Secretaria de Estado da Educação (por meio da Diretoria de Ensino da
Região de Presidente Prudente)
11
Até setembro/2018
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Castro Toledo,
arquivo 40).

localizada

em

Pirapozinho

–

SP

(página

1

do

Expomos, a seguir, os horários de trabalho dessa
Professora
conforme
informações
prestadas
pela
D.E.
de
Presidente Prudente (página 2 do arquivo 40).
Horários de Trabalho - 2017
Gislaine de Almeida Avelino Pellim
Secretaria de Estado da Educação (D.E. Pres. Prudente)
Segunda-Feira
Terça-Feira
Quarta-Feira
Quinta-Feira
Sexta-Feira

10:40 às 12:20

12:40 às 13:30
15:30 às 18:00
12:40 às 15:10
12:40 às 14:20
15:30 às 18:00

Horários de Trabalho - 2018
Gislaine de Almeida Avelino Pellim
Secretaria de Estado da Educação (D.E. Pres. Prudente)
Segunda-Feira
11:30 às 12:20
12:40 às 13:30 18:05 às 18:55
Terça-Feira
15:30 às 18:00
Quarta-Feira
12:40 às 15:10
Quinta-Feira
12:40 às 14:20
Sexta-Feira
15:30 às 18:00

Observando
os
horários
de
trabalho
expostos,
constatamos que há incompatibilidade nas quintas-feiras.
Conforme
exposto,
na
Prefeitura
Municipal
de
Pirapozinho (EMEIF Prof. Geraldo Salim Jorge), o horário de
trabalho nas quintas-feiras é das 6:40 às 10:25 e das 13:45 às
18:00. Já na Secretaria de Estado da Educação (EE Profa. Maria
José B. C. Toledo), o horário de trabalho, tanto em 2017, como
em 2018, é das 12:40 às 14:20.
Portanto, há, nas quintas-feiras, incompatibilidade de
horários no período das 13:45 (início do período vespertino na
escola municipal) às 14:20 (término do período vespertino na
rede estadual).
Destacamos, no quadro a seguir, a incompatibilidade de
horários constatada nas quintas-feiras:
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Quinta-Feira

Horários de Trabalho - 2017 e 2018
Gislaine de Almeida Avelino Pellim
06:40 às 10:25 EMEIF Prof. Geraldo Salim Jorge (Municipal)
12:40 às 14:20 EE Profa. Maria José Barbosa Castro Toledo (Estadual)
13:45 às 18:00 EMEIF Prof. Geraldo Salim Jorge (Municipal)

Acerca da matéria, o artigo 37, XVI, da Constituição
Federal determina que é vedada a acumulação remunerada de cargos
públicos,
havendo
algumas
exceções,
desde
que
haja
compatibilidade de horários. Neste caso, não há.
O acúmulo de um cargo de professor com o cargo de
Diretor de Escola é uma hipótese que se enquadra na alínea “b”
do
artigo
37,
XVI,
da
Constituição
Federal,
conforme
disciplinado pelo art. 1º, VI, do Decreto Estadual nº
59.448/2013 (arquivo 41), o qual deu nova redação para o artigo
12 do Decreto Estadual nº 55.078/2009.
De qualquer forma, apesar de o acúmulo de cargo efetivo
de professor com o de Diretor de Escola ser admitido conforme
CF, art. 37, VI, “b” e Decreto Estadual nº 59.448/2013, art. 1º,
VI, no caso em questão, verificamos uma incompatibilidade de
horários que torna ilegal o acúmulo de cargos em exame.
Portanto, é procedente a denúncia protocolada por meio
do processo TC-7555.989.18-5.
Ademais, conforme exposto pela denúncia (evento 1.1
Processo TC-7555.989.18-5), anotamos que estão incorretos
Despachos de Diretor de Escola da E.E. Profa. Maria José B.
Toledo publicados no DOE-SP os quais dispõem acerca
legalidade da acumulação de cargos aqui examinada.

do
os
C.
da

Juntamos aos autos as publicações do DOE-SP que contêm
esses despachos incorretos (arquivo 42).

H.2. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO
TRIBUNAL
Verificamos que, no decorrer do exercício em exame, o
Sistema AUDESP emitiu sete alertas à Prefeitura12 (arquivo 43),
por remessa de documentos e/ou informações fora do prazo
12

Alerta “CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE” nos meses de janeiro, fevereiro,
março, abril, junho, outubro e dezembro.
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estabelecido, o que implica inobservância do artigo
Instruções nº 02/2016 deste E. Tribunal de Contas.

44

das

No que se refere às recomendações desta Corte, haja
vista os dois últimos exercícios apreciados, verificamos que, em
2017, a Prefeitura descumpriu as seguintes recomendações deste
Tribunal:
Exercício: 2014

TC nº: 322/026/14

DOE: 10/03/2017

Data do Trânsito em julgado: 26/04/2017

Recomendações não atendidas:
 Harmonize as fases de planejamento e execução do orçamento, de modo a evitar elevados percentuais de
alterações orçamentárias;
 Aplique e contabilize corretamente os recursos vinculados ao ensino;
 Atente para o desempenho da rede municipal de ensino no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica),
buscando não apenas a aplicação dos mínimos constitucionais e legais de verbas na educação, mas o efetivo
resultado qualitativo deste investimento na melhoria do ensino a cargo da Prefeitura;
 Implemente mecanismos eficazes de controle de despesas com combustíveis;
 Efetue os ajustes necessários para garantir a fidedignidade das informações inseridas no banco de dados do Sistema
AUDESP;
 Reavalie seu Quadro de Pessoal, observando, em relação aos cargos em comissão, o disposto no artigo 37, V, da
Constituição Federal, de modo que suas atribuições, devidamente definidas, caracterizem-se como de chefia,
assessoramento ou direção, observada a exigência de conhecimentos técnicos especializados compatíveis com a
excepcionalidade dessas atividades;
 Atenda integralmente às recomendações desta Corte.

Exercício: 2013

TC nº: 1849/026/13

DOE: 10/01/2017

Data do Trânsito em julgado: 30/01/2017

Recomendações não atendidas:
 Severa advertência para que passe a observar estritamente o disposto em sua Lei Orçamentária Anual e promova
rigoroso acompanhamento da gestão orçamentária;
 Adotar medidas saneadoras para os apontamentos referentes ao atendimento da Lei da Transparência Fiscal;
 Adotar medidas saneadoras para os apontamentos referentes à falta de fidedignidade dos dados enviados ao
Sistema AUDESP;
 Sanear as falhas apontadas no item referente a “Gastos com Combustíveis”;
 Sanear as falhas apontadas no item referente a “Cargos em Comissão”.

Vale informar que o Parecer Favorável com Recomendações
das contas do exercício 2015 (TC-2414/026/15) foi publicado no
caderno legislativo do DOE-SP em 11/11/2017 e transitou em
julgado em 01/02/2018. Portanto, não houve tempo hábil para
atendimento, em 2017, das recomendações e advertências exaradas
no Voto Relator dessas contas.
Já o Parecer Favorável com Recomendações e Severas
Advertências das contas do exercício de 2016 (TC-4023.989.16-3)
foi publicado no caderno legislativo do DOE-SP em 11/05/2018.
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SÍNTESE DO APURADO
ITENS
CONTROLE INTERNO

Regular

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Resultado no exercício

0,2%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Percentual de investimentos

5,2%

DÍVIDA DE CURTO PRAZO

Favorável

DÍVIDA DE LONGO PRAZO

Favorável

ESTÁ CUMPRINDO PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS?

Sim

PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento/depósito de precatórios judiciais?

Prejudicado

PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento de requisitórios de baixa monta?

Sim

ENCARGOS - Efetuados os recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social (INSS)?

Sim

ENCARGOS - Efetuados os recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social?
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO - Os repasses atenderam ao limite constitucional?

Prejudicado
Sim

LRF - Despesa de pessoal em dezembro do exercício em exame

52,00%

ENSINO- Aplicação na Educação - artigo 212, CF (Limite mínimo de 25%)

27,93%

ENSINO- FUNDEB aplicado no magistério (Limite mínimo de 60%)

69,22%

ENSINO- Recursos FUNDEB aplicados no exercício

98,38%

ENSINO- Se diferida, a parcela residual (de até 5%) foi aplicada até 31.03 do exercício subsequente?
SAÚDE - Aplicação na Saúde (Limite mínimo de 15%)

Não
26,51%

CONCLUSÃO
Observada a instrução constante no artigo 24 da Lei
Complementar Estadual nº 709/1993, a Fiscalização, em conclusão
a seus trabalhos, aponta as seguintes ocorrências:


B.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a. Elevado percentual de alterações orçamentárias (23,07%)
aponta para falhas no planejamento orçamentário, tornando
o dispêndio público suscetível ao imediatismo;
b. Abertura
de
créditos
adicionais
suplementares
por
anulação de dotações em percentual (14,78%) acima do
limite autorizado pela LOA (7%);
c. Inobservância do artigo 43, § 1º, II e § 3º da Lei
4.320/1964, pois o montante de créditos adicionais
abertos com fulcro no excesso de arrecadação (R$
5.022.000,00) foi superior ao efetivamente observado (R$
1.447.284,00).
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B.1.2. RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL:
Resultado financeiro negativo.



B.1.8.1. DESPESA DE PESSOAL: Superação do limite prudencial
previsto no art. 22, parágrafo único da LRF.



B.1.9.1. CARGOS EM COMISSÃO: Afronta aos incisos II e V do
artigo 37 da Constituição Federal por causa da existência de
cargos
em
comissão
cujas
atribuições
não
possuem
características de direção, chefia e assessoramento.



B.1.9.2. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS / DESVIO DE FUNÇÃO: Há
servidores ocupando cargos distintos daqueles para os quais
foram efetivamente nomeados (transposição de cargos). Esta
falha aponta para inobservância da regra constitucional do
Concurso Público em afronta a CF, art. 37, II, com riscos de
prejuízos futuros ao Erário por possíveis ações judiciais.



B.1.9.3. ACÚMULO DE FÉRIAS VENCIDAS: Verificamos que há
servidores com dois ou mais períodos de férias acumuladas,
sem justificativas, o que implica inobservância à legislação
municipal que regra a matéria, e aponta para prejuízos
futuros ao Erário por possíveis ações judiciais.



B.2.1. DEFASAGEM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO: Última atualização
geral do Cadastro Imobiliário foi realizada em 1995. Grande
defasagem desse cadastro demonstra descaso com a receita
própria e compromete a efetiva arrecadação do IPTU, tributo
de competência municipal (CF, art. 156, I), o que implica
inobservância
da
responsabilidade
na
gestão
fiscal
determinada pelo art. 11 da LRF. Tal falha também compromete
o atendimento da meta 17.1 dos ODS da ONU.



B.3.1. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS: Falhas no controle do consumo
de combustíveis da frota municipal afrontam a boa gestão
fiscal preconizada pelo art. 1º, § 1º, da LRF, o que também
implica
inobservância
do
princípio
da
eficiência
administrativa (CF, art. 37, “caput”).



C.1. ENSINO – APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E
LEGAL: Descumprimento do “caput” e do § 2º do artigo 21 da
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Lei Federal 11.494/2007, pois não foram comprovados a
aplicação da parcela diferida do FUNDEB e o pagamento dos
Restos a Pagar Processados desse recurso no primeiro
trimestre de 2018.


C.2.1. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB:
Nos quatro últimos anos examinados (2011, 2013, 2015 e 2017),
a nota do município no IDEB foi inferior à meta projetada.



C.2.2. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: O Conselho Municipal
de Educação de Pirapozinho não é plenamente atuante, nem
demonstra eficácia no controle social, comprometendo, assim,
o atendimento da meta 19 do Plano Nacional da Educação (anexo
da Lei 13.005/2014) em razão da inobservância da Estratégia
19.5 dessa meta.



C.2.3 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Permanecem pendentes de solução
algumas falhas apontadas pelas fiscalizações ordenadas
referentes a almoxarifado da cozinha piloto e merenda.



E.1.1. COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Descumprimento do
art. 36, II, da Lei Federal 12.305/2010, pois a Prefeitura
Municipal não realiza coleta seletiva de resíduos sólidos,
falha que também prejudica o atendimento da meta 12.5 dos ODS
da ONU.



E.1.2. PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: A
Prefeitura não possui Plano de Gestão de Resíduos da
Construção Civil, falha que implica inobservância da
Resolução CONAMA 307/2002, além de também comprometer o
atendimento da meta 12.5 dos ODS da ONU.



E.1.3. USO RACIONAL DE RECURSOS NATURAIS: Ausência de
projetos ou ações que promovam, nos órgãos municipais, o uso
racional de recursos naturais compromete o atendimento das
metas 6.b, 12.5 e 12.8 dos ODS da ONU.



E.1.4. RESÍDUOS SÓLIDOS
–
FISCALIZAÇÃO ORDENADA VII:
Constatamos que ainda não foram sanadas algumas das falhas
apontadas pela sétima fiscalização ordenada, referente a
Resíduos Sólidos.
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G.1.1. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA
FISCAL: O confuso e dificultoso acesso ao Portal da
Transparência Municipal por causa da existência de dois sites
acerca da mesma matéria compromete o pleno atendimento do
artigo 48 da LRF.



G.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP:
Conforme
relatado
no
item
B.1.9.
deste
relatório,
inconsistências do Quadro de Pessoal extraído do Sistema
AUDESP Fase III apontam para falta de fidedignidade dos dados
informados ao Sistema AUDESP.



H.2. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES
DO TRIBUNAL: Entrega intempestiva de parte da documentação ao
Sistema AUDESP em sete meses do exercício de 2017, o que
caracteriza inobservância do artigo 44 das Instruções nº
02/2016; Não atendimento de algumas das recomendações
exaradas nos julgamentos das últimas contas apreciadas por
este E. Tribunal de Contas.
À consideração de Vossa Senhoria.
UR.5.4, em 28 de novembro de 2018.
Antônio Assiz de Carvalho Neto
Agente da Fiscalização
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DESPACHOS DO CONSELHEIRO
EDGARD CAMARGO RODRIGUES
DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO
EDGARD CAMARGO RODRIGUES
Processo: eTC-24824.989.18-0
Representante: Fernando Symcha de Araújo Marçal Vieira,
advogado inscrito na OAB/SP sob nº 403.149
Representada: Prefeitura Municipal de Rio Claro
Responsável: João Teixeira Junior - Prefeito
Advogado: José Cesar Pedro (OAB/SP nº 90.238)
Objeto: Impugnações ao edital de Pregão Eletrônico nº
039/2018, tendo por objeto a “aquisição de pneus para diversos veículos, para atender a Secretaria Municipal de Segurança,
Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário”.
Sessão de Abertura: 13 de dezembro de 2018.
Data da impugnação: 10 de dezembro de 2018.
Vistos.
Trata-se de Representação formulada por Fernando Symcha
de Araújo Marçal Vieira, impugnando o edital do Pregão Eletrônico
nº 039/2018, da Prefeitura de Rio Claro, objetivando a “aquisição
de pneus para diversos veículos, para atender a Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema
Viário”, com abertura designada para 13 de dezembro de 2018.
O Representante censura a exigência de que, no momento
da entrega, os pneus tenham sido fabricados no máximo há 06
(seis) meses e, também, a imposição de apresentação de “Certificado do IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis) do fabricante para atestar e efetivar a preservação do meio ambiente o desenvolvimento sustentável” (subitens 2.2.1 e 2.4 do Anexo 1A – Termo de Referência)(1).
Em síntese, aponta indevida restrição à ampla participação
de fornecedores porque o tempo de garantia do produto em
perspectiva é de 05 (cinco) anos a partir da emissão da nota fiscal de compra, e que a certificação demandada impossibilitaria
a oferta de pneus importados.
Requer a suspensão do procedimento e determinação de
retificações no edital.
Este o relatório.
Exame preliminar das questões agitadas na peça inicial
autoriza presunção de que os dispositivos criticados embaraçam a ampla participação de interessadas, em afronta à Lei de
Licitações e em descompasso com precedentes do e. Plenário
da Corte (eTC-8404.989.17), recomendando seja dado curso à
devida averiguação.
Nessas particulares condições, considerando que 13 de
dezembro de 2018 é a data-limite designada para entrega dos
envelopes e realização da sessão pública do certame, determino
aos responsáveis, nos termos do art. 221, Parágrafo único,
do Regimento Interno, a suspensão do Pregão Eletrônico n°
039/2018, até ulterior deliberação deste Tribunal.
Fixo o prazo de 02 (dois) dias úteis à Prefeitura Municipal
de Rio Claro para ciência das impugnações objeto da representação e remessa de peças relativas ao procedimento, bem como,
eventualmente, de suas contrarrazões.
Publique-se.
PROCESSO: 00013335.989.18-2
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA (CNPJ
46.523.049/0001-20)
ADVOGADO: ANTONIO MAURO DE SOUZA FILHO (OAB/SP
253.194) / EDCARLOS ALVES LIMA (OAB/SP 305.297) / EDUARDO JOAO GABRIEL FLECK DA SILVA ABREU (OAB/SP 317.093) /
LEONARDO AQUINO GOMES (OAB/SP 395.261)
CONTRATADO: CONSER ALIMENTOS LTDA (CNPJ
05.876.269/0001-50)
ADVOGADO: MIRIAM ATHIE (OAB/SP 79.338) / PAULO
ROBERTO ATHIE PICCELLI (OAB/SP 345.307)
ASSUNTO: CONTRATO N° 005/2018 - EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL N°046/2017. OBJETO: Contratação de empresa
para fornecimento de alimentos perecíveis para merenda escolar. VIGÊNCIA: 12 meses (25/01/2018 à 25/01/2019). VALOR: R$
8.882.255,00.
EXERCÍCIO: 2017
EM EXAME: 1º Pedido de prorrogação de prazo (mais 20
dias) formulado por Coner Alimentos LTDA., para apresentação
de justificativas (evento 35).
Defiro 20 dias adicionais para cumprimento do despacho
inserido no evento 22.
Publique-se.

DESPACHOS DA CONSELHEIRA
CRISTIANA DE CASTRO MORAES
DESPACHOS DA CONSELHEIRA
CRISTIANA DE CASTRO MORAES
Exp: eTC-10358.989.17-6.Interessado: João Edson Rossin, servidor público estadual.Mencionados: Fundação para
o Desenvolvimento da Educação – FDE.Responsáveis: Barjas
Negri (nos períodos de 01/01/16 a 10/02 e 12/03 a 29/03/16),
Antonio Henrique Filho (nos períodos de 11/02/16 a 11/03,
30/03 a 15/11 e 06/12 a 31/12/16) e Selene Augusta de Souza
Barreiros (no período de 16/11/16 a 05/12/16). Atual Presidente:
Luis Sobral.Diretoria de Ensino – Região de Piracicaba – Secretaria da Educação.Responsáveis: Débora Garcia Rodrigues (nos

períodos de 01/01/16 a 09/03 e 25/03 a 20/06/16), Giselle
Sodrzeieski (nos períodos de 10/03/16 a 24/03, 01/08 a 15/08 e
16/11 a 30/11/16) e Elisandra Correa (nos períodos de 21/06/16
a 31/07, 16/08 a 15/11 e 01/12 a 31/12/16). Atual dirigente:
Fábio Augusto Negreiros.Assunto: Comunica possíveis irregularidades em ajuste celebrado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a Construtora Itajaí Ltda.,
objetivando a realização de manutenção corretiva para reforma
da Escola Estadual Professor José de Mello Moraes, localizada
no Município de Piracicaba (Contrato nº 69/00088/16/01-001,
assinado em 29/03/16, ao valor de R$ 106.885,83).Procuradores: Douglas de Andrade Olicio (OAB/SP 189.987), Alexandre
Machado Beltrão de Castro (OAB/SP 187.455) e Marcos Jordão
Teixeira do Amaral Filho (OAB/SP 74.481).Em Exame: Requerimento de prorrogação de prazo para envio de esclarecimentos,
formulado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação
– FDE, por seu procurador Marcos Jordão Teixeira do Amaral
Filho (OAB/SP 74.481), evento nº72.Defiro o prazo requerido de
15(quinze) dias, a partir da publicação do presente, em atendimento ao solicitado no evento nº 72.
Publique-se.
Proc: eTC-20665.989.17-4 (CONTRATO).Contratante: Prefeitura Municipal de Araçatuba.Contratada: Monte Azul Engenharia Ltda.Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares, coleta seletiva, coleta de pilhas e baterias, operação de manutenção da unidade de triagem e compostagem e operação e manutenção do
aterro sanitário, no município de Araçatuba.Assunto: Licitação –
Concorrência nº 14/2017; Contrato nº 42/2017 de 19/10/2017 –
Prazo: 12 (doze) meses (Vigência: 19/10/17 a 18/10/2018)Valor:
R$ 18.109.287,00 (eventos 1.48/1.52).Responsáveis pela Abertura da Licitação, pela Homologação e que firmaram os Instrumentos: -Pela Contratante: Dilador Borges Damasceno (Prefeito
Municipal); Arnaldo Morandi (Secretário Municipal de Administração); Constantino Alexandre Vourlis (Secretário Municipal
de Obras e Serviços Públicos); Fábio Leite e Franco (Secretário
Municipal de Assuntos Jurídicos); e, Josué Cardoso de Lima
(Secretário Municipal de Fazenda).-Pela Contratada: Fernando
Dib Daud (Sócio Administrador).Proc: eTC-14531.989.17-6
(REPRESENTAÇÃO).Representante: Lindemberg Melo Gonçalves,
advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 268.653.Representada:
Prefeitura Municipal de Araçatuba.Responsável: Dilador Borges
Damasceno (Prefeito Municipal).Matéria: Representação formulada contra o Edital da Concorrência nº 014/2017, da Prefeitura
Municipal de Araçatuba, tendo por objeto a contratação de
empresa para prestação de Serviços de coleta de resíduos
sólidos domiciliares, coleta seletiva, coleta de lâmpadas, pilhas
e de baterias; e operação e manutenção da unidade de triagem
e compostagem e operação e manutenção do aterro sanitário.
Advogados: Ruy Pereira Camilo Junior (OAB/SP nº 111.471),
Wagner Aparecido de Souza Viotto (OAB/SP nº 339.809), Carlos
Eduardo Piccolo (OAB/SP 374.398), Patricia Helena Ghattas
(OAB/SP 401.401), e Jose Americo Lombardi (OAB/SP 107.319),
Rosely De Jesus Lemos (OAB/SP 124.850), Poliane Aparecida
Lima Mendonca (OAB/SP 395.306), Lindemberg Melo Gonçalves
(OAB/SP 268.653), Jose Americo Lombardi (OAB/SP 107.319),
Cássio Telles Ferreira Netto(OAB/SP 107.509), Rosely De Jesus
Lemos (OAB/SP 124.850) e Waldomiro Vicentine Junior (OAB/
SP 209.413).Em Exame: Requerimento de prorrogação de
prazo, para envio de esclarecimentos, formulado pela Monte
Azul Engenharia Ltda. por seus advogados, Ruy Pereira Camilo
Junior (OAB/SP nº 111.471) e Patricia Helena Ghattas (OAB/
SP 401.401), no evento nº 79 do eTC-20665.989.17-4.Defiro o
prazo requerido de 5 (cinco) , a partir da publicação do presente, em atendimento ao solicitado no evento supramencionado.
Publique-se.
Proc: eTC-6654.989.16-9.Interessada: Prefeitura Municipal de Guaimbê.Responsável: Albertino Domingues Brandão.
Período: 01.01.2017 a 31.12.2017.Procuradores: Dr. Marcelo
Mansano, (OAB/SP nº 128.979) e Dr. Rogerio Monteiro de
Barros, (OAB/SP nº 205.472).Assunto: Contas do exercício de
2017.O processo eTC-6654.989.16-9, trata da prestação anual
de contas da Prefeitura Municipal de Guaimbê, relativas ao
exercício de 2017.Tendo em vista as conclusões constantes
no relatório de fiscalização elaborado pela Unidade Regional
de Marília – UR-4, evento nº 31, e o que dispõe o art. 29 da
LC-709/93, c.c. o art. 194 do Regimento Interno deste Tribunal,
fica notificado o responsável acima referido, para que tome
conhecimento dos termos do relatório da Fiscalização e, observado o prazo de 15(quinze) dias, apresente as alegações que
entender pertinentes.
Publique-se.
Proc: eTC-6588.989.16-0.Interessada: Prefeitura Municipal
de Tarumã.Responsável: Oscar Gozzi.Período: 01.01.2017 a
31.12.2017.Procurador: Dr. Rogerio Silveira Lima, (OAB/SP nº
185.989).Assunto: Contas do exercício de 2017.O processo eTC6588.989.16-0, trata da prestação anual de contas da Prefeitura Municipal de Tarumã, relativas ao exercício de 2017.Tendo
em vista as conclusões constantes no relatório de fiscalização
elaborado pela Unidade Regional de Marília – UR-4, evento
nº 28, e o que dispõe o art. 29 da LC-709/93, c.c. o art. 194 do
Regimento Interno deste Tribunal, fica notificado o responsável
acima referido, para que tome conhecimento dos termos do
relatório da Fiscalização e, observado o prazo de 15(quinze)
dias, apresente as alegações que entender pertinentes.
Publique-se.
Proc: TC-443/012/13.Contratante: Prefeitura Municipal de
Registro.Contratada: Caixa Econômica Federal.Objeto: Prestação de serviços financeiros e outras avenças.Matéria: Dispensa
de Licitação (artigo 24, inciso V, da L.Federal nº 8666/93 e
posteriores atualizações); e, Contrato celebrado em 20/08/2013
– Valor: R$ 2.832.144,10.Autoridade Responsável pela Dispensa
do Certame Licitatório pela Ratificação e que firmou o Instrumento: Gilson Wagner Fantin (Prefeito à época e atual).Procuradores: Dr. Antonio Matheus da Veiga Neto (OAB/SP nº 317.672)
e Dr. Anibal Alexandre de Carvalho (OAB/SP nº 72.801). Assunto: CUMPRIMENTO DE DECISÃO.Cuida-se de cumprimento da
r. decisão da E. Primeira Câmara de 03/04/18 (fls.597/603), que
julgou irregulares a Dispensa de Licitação e o Contrato decorrente (Acórdão publicado no DOE 10/05/18 - fls.605/606), transitado em julgado em 08/06/18 (fls.608), com a expedição de
ofícios aos responsáveis (fls.609/610).Não obstante a expedição
de ofício ao Chefe do Poder Executivo de Registro instando-o
a adotar as providências cabíveis em face das irregularidades
apuradas por esta Corte de Contas (fls.610vº), observo que
o interessado permaneceu silente.Nesse contexto, determino
que seja reiterado ofício destinado ao Prefeito do Município
de Registro, Senhor Gilson Wagner Fantin concedendo-lhe o
prazo de 15 (quinze) dias para que este Tribunal seja informado
acerca das medidas adotadas, encaminhando a documentação
pertinente, alertando-o que o não atendimento poderá ensejar
a aplicação das sanções previstas no art. 104 da LC-709/93.
Publique-se.

Exp: TC-27545/026/15.Interessado: Filomeno Bueno de
Camargo – Munícipe de Joanópolis.Origem: Responsável: Prefeitura Municipal de Joanópolis.Adauto Batista de Oliveira
– Prefeito Municipal – ex-Prefeito.Denise Marques torres Dias
- Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis.
Mauro Aparecido Garcia Banhos – Prefeito. Em exame: Matéria
ressalvada das contas do exercício de 2014 – TC-459/026/14,
tratando de comunicado sobre possíveis irregularidades cometidas no âmbito da Santa Casa de Misericórdia. A matéria foi
analisada pela competente inspeção da UR/7 – São José dos
Campos, expondo a extensão do prazo inicialmente determinado à intervenção do Município sobre a Santa Casa de Misericórdia, agora restando aproximação e falta de distinção das
pessoas jurídicas, impondo à entidade características próprias
de seção de Departamento da Prefeitura.Após expedição das
notificações necessárias, vieram justificativas e documentos
apresentados pela Municipalidade de Joanópolis e pela Sra.
Interventora da Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis (fls.
94 e seguintes). Em seguida o d. MPC propôs a requisição de
uma série de informações, necessárias à formação de juízo (fls.
417/419).Diante do exposto, oficie-se à Municipalidade e à
Santa Casa de Misericórdia de Joanópolis, com cópia da manifestação do d. MPC, a fim de que apresentem as informações
requisitadas em prazo de 15 (quinze) dias.Retornem pelo MPC.
Publique-se.
Proc: TC-1122/026/15.Interessada: Câmara Municipal de
Silveiras.Assunto: Contas Anuais de 2015.Responsável: Carlos
Alberto dos Santos – Presidente à época.Atual Presidente:
Sidnei Ferreira da Silva.Vistos.Finda a instrução processual e
considerando os apontamentos efetuados no relatório elaborado
pela Fiscalização e na manifestação da SDG, nos quais foram
impugnadas despesas relativas à compra de diplomas de aço
e prestação de serviços pela empresa Nahime & Rodrigues ST
Ltda. - Segmedi, e ponderando ainda, o disposto no art. 30, inciso II, da LC-709/93 c.c o art. 49, inciso XIII do Regimento Interno
desta Corte, expeça-se derradeira notificação pessoal ao Senhor
Carlos Alberto dos Santos – Presidente à época, para que, no
prazo de 30 (trinta) dias, adote as medidas cabíveis visando à
recomposição ao erário, alertando-o de que a falta de providências ensejará o julgamento da matéria no estado em que se
encontra.Autorizo, desde já, vista e extração de cópias dos autos
em Cartório, observadas as cautelas de estilo. Publique-se.
Exp: TC-21410.989.18-0.Interessada: Giulia Tamborrino
Comércio, Importação e Exportação EIRELI, por intermédio de
seu Procurador, Sr. Alexandre Luiz Beccare.Mencionada: Prefeitura Municipal de Araçariguama.Responsável: Liliana Medeiros de Almeida Aymar Bechara – Prefeita Municipal.Assunto:
Comunica possíveis irregularidades na gestão do Município de
Araçariguama, relativas à inadimplência por serviços prestados,
com possível quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos.Em
exame, expediente encaminhado pela empresa Giulia Tamborrino Comércio, Importação e Exportação EIRELI, comunicando
possíveis irregularidades na gestão do Município de Araçariguama, relativas à inadimplência por serviços prestados, com
possível quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos.Aduz
o autor que a Prefeitura deixou de quitar uma nota fiscal, no
valor de R$ 4.640,00 (evento 1.4), muito embora os produtos tivessem sido regularmente entregues à Administração.
Conforme dados do Sistema Pentaho, durante o ano de 2017
foi emitido o empenho 6906 – R$ 4.640,00 – 22/12/2017, o
qual foi liquidado dentro do exercício e inscrito em Restos a
Pagar Processados, não se registrando naquela base de dados
informações quanto ao seu efetivo pagamento.Nesses termos,
NOTIFIQUE-SE a Sra. Liliana Medeiros de Almeida Aymar Bechara, atual Prefeita Municipal de Araçariguama, nos termos do
inciso I do art. 91 da Lei Complementar nº 709/93 para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, apresente os esclarecimentos que
entender cabíveis.Esclareço que, por se tratar de procedimento
eletrônico, na conformidade da Resolução nº 01/2011, a integralidade dos documentos poderá ser obtida, mediante regular
credenciamento, no sistema de Processo Eletrônico – eTCESP,
na página www.tce.sp.gov.br.
Publique-se.
EXP: TC-19429.989.18-9.INTERESSADO: Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região, por intermédio da Exmo. Sr. Juiz
do Trabalho, Dr. Sandro Matucci.MENCIONADA: Prefeitura
Municipal de Itapetininga.RESPONSÁVEL: Simone Aparecida
Curraladas dos Santos – Prefeita Municipal.ASSUNTO: Encaminha cópia da sentença proferida nos autos do processo
0001965-91.2013.5.15.0041, no qual a Prefeitura Municipal
de Itapetininga foi condenada subsidiariamente ao pagamento
de verbas trabalhistas.Trata-se de expediente encaminhado
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região contendo
cópia da sentença proferida nos autos do processo 000196591.2013.5.15.0041, no qual a Prefeitura Municipal de Itapetininga foi condenada subsidiariamente ao pagamento de
verbas trabalhistas.As Contas Anuais do Exercício de 2018 da
Prefeitura Municipal de Itapetininga estão albergadas no processo eTC-4629.989.18-7, sob minha relatoria.Encaminhe-se o
protocolado à Unidade Regional de Sorocaba – UR-9, para anotar, devendo a matéria subsidiar a análise dos demonstrativos e
receber tratamento em item próprio do relatório de fiscalização.
Em seguida, encaminhe-se o expediente ao Cartório para:
1 – Referenciar ao eTC-4629.989.18-7;
2 – Notificar eletronicamente o interessado;
3 – Arquivar.
Publique-se.
Exp: TC-19499.989.18-4.Interessado: Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, por intermédio da
Coordenadora-Geral da CGFSE, Sra. Annelise Ragone de Mattos.Mencionada: Prefeitura Municipal de Cafelândia.Responsável: Luis Zampieri Ribeiro Pauliquevis – Prefeito Municipal.
Assunto: Ofício nº 30963/2018/Cgfse/Digef-FNDE – Encaminha
denúncia recebida a respeito de supostas irregularidades na
aplicação dos recursos do FUNDEB no Município de Cafelândia.
Trata-se de expediente encaminhado pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE noticiando possíveis
irregularidades na aplicação dos recursos do FUNDEB no Município de Cafelândia.As Contas Anuais do Exercício de 2018 da
Prefeitura Municipal de Cafelândia estão albergadas no processo eTC-4396.989.18-8, sob minha relatoria.Encaminhe-se o
protocolado à Unidade Regional de Marília – UR-4, para anotar,
devendo a matéria subsidiar a análise dos demonstrativos e
receber tratamento em item próprio do relatório de fiscalização.
Em seguida, encaminhe-se o expediente ao Cartório para:
1 – Referenciar ao eTC-4396.989.18-8;
2 – Notificar eletronicamente o interessado;
3 – Arquivar.
Publique-se.
Exp: TC-20778.989.18-6.Interessada: Câmara Municipal de
Itapeva, por intermédio do seu Presidente, Vereador Jeferson
Modesto Silva.Mencionada: Prefeitura Municipal de Itapeva.
Responsável: Luiz Antonio Hussne Cavani – Prefeito Municipal.
Assunto: Ofício CEI nº 30/18 – Encaminha cópia do relatório da
Comissão Especial de Inquérito instaurada em 03/07/2018 para
apurar possíveis irregularidades na prestação de contas com
despesas de adiantamentos concedidos em várias Secretarias
do Município de Itapeva.Trata-se de expediente encaminhado
pela Câmara Municipal de Itapeva contendo cópia do relatório
da Comissão Especial de Inquérito instaurada em 03/07/2018
para apurar possíveis irregularidades na prestação de contas
com despesas de adiantamentos concedidos em várias Secreta-
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rias do Município de Itapeva.As Contas Anuais do Exercício de
2018 da Prefeitura Municipal de Itapeva estão albergadas no
processo eTC-4591.989.18-1, sob minha relatoria.Encaminhe-se
o protocolado à Unidade Regional de Sorocaba – UR-9, para
anotar, devendo a matéria subsidiar a análise dos demonstrativos e receber tratamento em item próprio do relatório de fiscalização.Em seguida, encaminhe-se o expediente ao Cartório para:
1 – Referenciar ao eTC-4591.989.18-1;
2 – Notificar eletronicamente a interessada;
3 – Arquivar.
Publique-se.
Exp: TC-19870.989.18-3.Interessada: Alberto Caio Tamborrino Importação e Exportação EPP, por intermédio de seu
Procurador, Sr. Alexandre Luiz Beccare.Mencionada: Prefeitura
Municipal de Boituva.Responsável: Fernando Lopes da Silva –
Prefeito Municipal.Assunto: Comunica possíveis irregularidades
na gestão do Município de Boituva, relativas à inadimplência
por serviços prestados, com possível quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos.Em exame, expediente encaminhado pela
empresa Alberto Caio Tamborrino Importação e Exportação EPP,
comunicando possíveis irregularidades na gestão do Município
de Boituva, relativas à inadimplência por serviços prestados, com
possível quebra da Ordem Cronológica de Pagamentos.Aduz o
autor que a Prefeitura deixou de quitar uma nota fiscal, no valor
de R$ 16.681,00 (evento 1.6), muito embora os produtos tivessem sido regularmente entregues à Administração.Conforme
dados do Sistema Pentaho, durante o ano de 2017 foi emitido o
empenho 3772 – R$ 19.194,00 – 02/05/2017, o qual foi liquidado dentro do exercício e inscrito em Restos a Pagar Processados,
registrando-se um pagamento de apenas R$ 2.513,00.Nesses
termos, NOTIFIQUE-SE o Sr. Fernando Lopes da Silva, atual Prefeito Municipal de Boituva, nos termos do inciso I do art. 91 da
LC-709/93 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente os
esclarecimentos que entender cabíveis.Esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução
nº 01/2011, a integralidade dos documentos poderá ser obtida,
mediante regular credenciamento, no sistema de Processo Eletrônico – eTCESP, na página www.tce.sp.gov.br.
Publique-se.
Proc: TC-33800/026/11.Contratante: Prefeitura Municipal de
Osasco. Gestor atual: Rogério Lins Wanderley – Prefeito Municipal.Contratada: TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento
e Recursos Humanos Ltda.Objeto: Prestação de serviços de
limpeza hospitalar com fornecimento de mão de obra, saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos. Matéria: Licitação –
Concorrência nº 002/2011 - Contrato nº 081/2011, celebrado em
16/09/2011 – Valor: R$ 6.767.366,40.(julgados irregulares pela
E. Primeira Câmara, em Sessão de 05/08/14, com aplicação de
multa ao Senhor Emidio Pereira de Souza, Prefeito à época, decisão mantida em sede recursal pelo E.Plenário, Acórdão publicado
no DOE de 13/01/17 (fls.1460/1461), com trânsito em julgado em
30/01/2017 (fls.1471). Conhecida as providências adotadas, com
recolhimento da multa aplicada, consoante Despacho publicado
no DOE de 10/05/2017 (fls.1489/1490) e provisão de quitação
(fls.1492/1493).1º Termo Aditivo nº 123/2012 de 14/09/12 prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses e conceder
reajuste de 4,1754% Valor: R$ 7.049.929,92 (fls.1716/1717); 2º
Termo Aditivo nº 153/2013 de 13/09/13 prorrogar o prazo de
vigência por mais 12 (doze) meses a contar de 16/09/13 - Valor:
R$ 7.049.929,92 (fls.1883/1884);3º Termo Aditivo nº 209/2013
de 19/12/13Acrescer serviços ao objeto contratual correspondente a 7,13455% e conceder reajuste de 5,11% - Valor: R$
7.914.271,20 (fls.1975/1976);4º Termo Aditivo nº 117/2014 de
16/09/14 prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses
a contar de 16/09/14 - Valor: R$ 7.914.271,20 (fls.2173/2174);5º
Termo Aditivo nº 048/2015 de 16/04/15 Reajustar o valor do
contrato em 5,35% -Valor: R$ 8.337.684,70 (fls.2304/2305);6º
Termo Aditivo nº 111/2015 de 14/09/15 Suprimir serviços no
percentual de 13,38% e Prorrogar o prazo de vigência por mais
12 (doze) meses a contar de 16/09/15 – Valor: R$ 7.221.927,53
(fls.2455/2456);7º Termo Aditivo nº 120/2016 de 16/09/16 Reajustar o valor contratual referente aos exercícios de 2015 (1,0761%)
e 2016 (1,0998%) e prorrogar o prazo contratual por mais 04
(quatro) meses (fls.2669/2670); e,- Apostilamento nº 001/2016
de 22/01/16 Retificar o Termo de Aditamento nº 111/2015, para
constar a supressão de 13,38% do valor original (fls.2478).
(julgados irregulares pela E. Primeira Câmara, em Sessão de
12/12/2017 (fls.2719/2723), decisão mantida em sede recursal pelo E.Plenário, Acórdão publicado no DOE de 15/05/18
(fls.2761/2762), com trânsito em julgado em 22/05/2018
(fls.2766).Autoridades Responsáveis que firmaram os Instrumentos: Pela Contratante: Faisal Cury (Prefeito em exercício à época
– 1º TA); Rosemarie Duwe Santos (respondendo pela Diretoria
do DCLC à época – 1º TA); Carmen Cecília de Oliveira, Fernando
Bonassi Cordeiro e Sandra Regina Seneme Guiomar (então Membros da Comissão Permanente de Licitações – 1º TA); Ewandro de
Castro Ruck (Secretário de Saúde à época – 1º TA); Renato Afonso
Gonçalves (então Secretário de Assuntos Jurídicos – 1º TA); Jorge
Lapas (Prefeito à época do 2º ao 7º TA); Monica Cristina Pereira
de Godoy (Diretoria do DCLC e Presidente da Comissão Permanente de Licitações à época - 2º e 3º TA); José Amando Mota
(Secretário de Saúde à época do 2º ao 7º TA e T. Apostilamento).
Pela Contratada: Nesterson da Silva Gomes (do 1º ao 3º TA) e
Lídia Leila da Silva (do 4º ao 7º TA e Apostilamento)Procuradores:
Dr. Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013) e
outros (Proc.fls.1511); Dr. Caio Cesar Benício Rizek (OAB/SP nº
222.238) e outros.Considerando as medidas adotadas nos presentes autos, com apresentação do relatório final da Sindicância
noticiada (Processo nº 510/2017), bem como pelo recolhimento
da multa aplicada ao responsável, seguida da provisão de quitação, consoante r. Despachos de fls.1522/1523 e de fls.1489/1490,
a matéria encontra-se esgotada no âmbito deste C.Tribunal, desse
modo, determino o arquivamento do presente feito.
Publique-se.

DESPACHOS DO CONSELHEIRO
DIMAS EDUARDO RAMALHO
DESPACHOS DO CONSELHEIRO DIMAS RAMALHO
PROCESSO: TC-002255/003/13
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
CONVENIADO: SOCIEDADE HUMANA DESPERTAR
RESPONSÁVEIS: JOSÉ ANTONIO BACCHIM (PREFEITO À
ÉPOCA) E TEREZINHA ONGARO MONTEIRO DE BARROS (PRESIDENTE)
ATUAL PREFEITO: LUIZ ALFREDO DE CASTRO RUZZA DALBEN
EM EXAME: MEDIDAS ADOTADAS EM FACE DE DECISÃO
DESTA CORTE
ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
ADVOGADOS: ROSELY DE JESUS LEMOS (OAB/SP Nº
124.850), JOSÉ AMÉRICO LOMBARDI (OAB/SP 107.319) E
OUTROS.
Vistos.
A Prefeitura Municipal de Sumaré requer prorrogação de
prazo (fl.412/414).
Defiro prazo de 15 (quinze).
Advirto que o não atendimento dentro do prazo consignado poderá acarretar a imposição das penalidades previstas na
Lei Complementar nº 709/93.
Publique-se.
PROCESSO Nº: TC-000123/017/18
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUVERAVA
RESPONSÁVEL: WALTER GAMA TERRA JUNIOR (Prefeito à
época dos fatos)

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
quinta-feira, 13 de dezembro de 2018 às 02:31:22.
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Nos termos do artigo 29 da Lei Complementar nº 709/93, ASSINO o prazo de 15 (quinze) dias para o responsável tomar ciência do
Relatório da VII Fiscalização Ordenada de 2018 - Transporte, e se for
o caso, adote medidas saneadoras ou apresente justificativas.
Cumpre registrar que a matéria constará de item específico
do Relatório da Fiscalização referente às contas do exercício de
2018, ocasião em que o interessado poderá apresentar defesa e
demonstrar a regularização de eventuais falhas.
Publique-se e notifique-se via sistema, esclarecendo que por
se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução 01/2011, a íntegra das manifestações dos órgãos deste Tribunal e demais documentos que compõem os autos poderão ser
obtidos, mediante regular cadastramento, no referido Sistema de
Processo Eletrônico (e-TCESP) no endereço www.tce.sp.gov.br.
Proc.: 00006501.989.16-4.
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO. Responsável: ORLANDO PADOVAN. Assunto: Contas de Prefeitura
- Exercício de 2017. Exercício: 2017.
PROCESSO(S) REFERENCIADO(S): 00007555.989.18-5.
Vistos.
Tratam os autos da prestação das contas da Administração
Financeira e Orçamentária da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, relativas ao exercício de 2017.
Em face do apurado pelos Agentes da Fiscalização da Unidade Regional de Presidente Prudente - UR-5; e considerando
o que dispõe o artigo 29, da Lei Complementar nº 709/93 e o
artigo 194 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Contas, assino ao responsável pela presente prestação de contas o
prazo de 15 (quinze) dias para que tome conhecimento do relatório da fiscalização e apresente as alegações de seu interesse.
Publique-se. e notifique-se via sistema, esclarecendo que por
se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução 01/2011, a íntegra das manifestações dos órgãos deste
Tribunal e demais documentos que compõem os autos poderão
ser obtidos, mediante regular cadastramento, no referido Sistema
de Processo Eletrônico (e-TCESP) no endereço www.tce.sp.gov.br.
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Processo TC nº. 6501.989.16-4
Prefeitura Municipal de PIRAPOZINHO
Contas do exercício de 2017

MUNICÍPIO DE PIRAPOZINHO, ESTADO DE SÃO
PAULO, representado neste ato pelo Sr. ORLANDO PADOVAN, Prefeito
Municipal,

já

qualificados

nos

autos

do

TC

nº.

6501/989/16-4,

vem,

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar as ALEGAÇÕES,
consubstanciadas no contraditório e nas justificativas relacionadas aos fatos
destacados pela digna Fiscalização dessa Egrégia Corte de Contas, por sua
Unidade Regional UR-05/DSF-II, em face dos substratos fáticos e razões de
direito que a seguir expõe e ao final requer.
Na auditoria realizada restaram consignadas falhas
especificadas nos itens conclusivos de fls. 29/32, apresentado pelo nobre Agente
da Fiscalização Financeira.
Em que pese o respeitável trabalho elaborado pelo
nobre agente, calcado em análises, testes, teses e outras verificações
especificadas nos itens acima citados e que compõem o relatório, foram feitos
apontamentos que merecemcomentários acerca de sua regularidade.
A defesa presente tem por escopo eliminar toda e
qualquer dúvida ou ressalva acerca da legalidade das presentes contas, no que
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EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
DOUTOR
RENATO
MARTINS
CONSTACONSELHEIRO RELATOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO.

de que se revestem os atos praticados por essa Administração, direcionados
única e exclusivamente aos interesses da coletividade administrada, respaldados
sob a égide da lei, além da regularização e saneamento quanto a algumas
pendências verificadas.
Após a análise das alegações que seguem,
encaminha-se à apreciação de Vossa Excelência, na qual acreditamos em face
de seu notório saber e conhecimento jurídico, restar-se-ão as mesmas ressalvas,
destacadas no corpo do item conclusivo, devidamente excluídas e/ou justificadas,
para ao final, serem totalmente APROVADAS as contas em exame, sem qualquer
senão ou entrave.
Para tanto, passamos a aduzir nossas alegações e
justificativas, que entendemos necessárias e suficientes.
Certo de contar com a compreensão dessa Insigne
Corte de Contas, colocamo-nos à disposição.
Pirapozinho/SP, 06 de março de 2019.

ORLANDO PADOVAN
Prefeito Municipal
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se verificará nas justificativas que se seguem, comprovadoras da licitude e boa-fé

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Preliminarmente, tecemos algumas considerações
iniciais, que se fazem prementes e adequadas às justificativas que seguirão.
Assim é que, a extensão do relatório subscrito pela
auditoria e o elenco de ressalvas consignadas mostram aparências que não
refletem a realidade do Município, dos fatos e atos analisados.
Por meio de uma análise racional e independente,
embasada em critérios e parâmetros legais e formais, buscando-se a correta
valoração das falhas destacadas e dos argumentos que se seguem, resta ao final,
apenas um rol enumerativo de observações levadas a efeito pela Auditoria, que
em verdade, não tem o condão de macular a legalidade, legitimidade,
economicidade, moralidade e eficiência dos atos praticados.
São, portanto, falhas meramente formais, não
resultando qualquer dano em concreto ao erário público ou à coletividade
administrada.
A bem da verdade, abandonando-se o aspecto
quantitativo do relatório formulado e adentrando-se em seu aspecto qualitativo,
evidentemente não desmerecendo o labor com que a Auditoria o elaborou, há que
se concluir que as ressalvas consignadas, não viciam de maneira alguma a
aprovação definitiva das contas examinadas, conforme se verificará pelas
argumentações explicitadas.
Devemos afirmar que esta administração sempre
primou em atender os dispositivos da legislação, principalmente com relação aos
textos constitucionais, fato este reconhecido por esse Tribunal de Contas,
conforme consta do relatório emitido e que demonstramos abaixo os principais
pontos positivos, vejamos:
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RAZÕES DE DEFESA

03)DESPESAS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO:As despesas com os
profissionais do Magistério Fundeb 60%, atingiram a cifra percentual de 69,22%,
suplantando o limite obrigatório;
04)EDUCAÇÃO:Aplicado 27,93% na educação infantil e no ensino fundamental,
quando o limite mínimo é de 25%.
05)FISCALIZAÇÃO DA RECEITA: Houve fiscalização da receita e não foram
apontadas quaisquer renúncias de receitas, considerado regular todos os
lançamentos;
06)DEFICIT NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:Comprovado o devido cuidado
na execução Orçamentária pois apresentou pequeno déficit de somente 0,02%,
evidenciando o grau de responsabilidade do Gestor Público Municipal.
07)ATENDIMENTO A LRF: Atendimento sistêmico da Lei de Responsabilidade
Fiscal, onde todos os relatórios foram emitidos e publicados conforme determina a
legislação;
08)TRANSFERÊNCIAS: Atendimento pleno das transferências à Câmara
Municipal;
09)PERCENTUAL DE INVESTIMENTOS: Houve incremento na taxa de
investimento da ordem de 5,2%;
10)DESPESAS COM PESOAL- As despesas com pessoal alcançaram o limite de
52%da Receita Corrente Líquida, portanto dentro do limite legal, considerando
que não poderia ultrapassar 54% que é o limite constitucional.
Tecemos

ainda

algumas

considerações

e

justificativas acerca do relatório apresentado pela Auditoria, necessárias ao
acolhimento das presentes alegações.
Notificados que fomos, por meio de publicação no
Diário Oficial do Estado a apresentar nossas justificativas acerca do apontado no
Relatório da Auditoria, solicitamos prorrogação do prazo assinado.
Tendo sido publicado o deferimento à solicitação
supra, estamos por apresentar nossa manifestação.
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01)APLICAÇÃO NA SAÚDE: O percentual aplicado na Saúde foi da ordem de
26,51%, quando o mínimo exigido é de 15%, portanto o princípio constitucional foi
atendido plenamente;

posto,

requer-se,

preliminarmente,

o

acolhimento como tempestivas das presentes alegações.

NO MÉRITO:
A

Auditoria

ressalta a

ocorrência de falhas

verificadas no decorrer do exercício examinado (2017), distribuídas nos itens a
seguir, apreciados individualmente pela ordem:
B.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a.Elevado percentual de alterações orçamentárias (23,07%) aponta para falhas no
planejamento orçamentário, tornando o dispêndio público suscetível ao
imediatismo;
b.Abertura de créditos adicionais suplementares por anulação de dotações em
percentual (14,78%) acima do limite autorizado pela LOA (7%);
c.Inobservância do artigo 43, § 1º, II e § 3º da Lei 4.320/1964, pois o montante de
créditos adicionais abertos com fulcro no excesso de arrecadação (R$
5.022.000,00) foi superior ao efetivamente observado (R$ 1.447.284,00).

Deve ser considerado que a execução orçamentária
atendeu os parâmetros legais, principalmente deve ser considerado que houve
superávit orçamentário da ordem de 0,20% o que demonstra que apesar das
transposições e suplementações orçamentárias ocorridas, comprova que o gestor
foi

responsável

e

proveu

economicidade

nas

despesas,

pois

houve

contingenciamento durante todo o exercício objetivando que houvesse superávit
orçamentário, como de fato ocorreu.
Apesar do apontamento que houve abertura de
créditos adicionais da ordem de 23,07%, indicando que o planejamento não foi
totalmente adequado, informamos que a crítica não prospera, visto que a
execução orçamentária foi real e não houve abuso no empenhamento, que nos
procedimentos não ficou caracterizado qualquer prejuízo ao erário público
municipal mesmo com o comportamento da receita a não ser o esperado.
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Isto

abertura dos Créditos Adicionais por anulação de dotações orçamentárias,
principalmente pelo zelo e responsabilidade que ocorreu nos procedimentos de
suplementações e remanejamentos proporcionando um resultado satisfatório,
pois foi superavitário, houve superávit na execução, houve economia nas
dotações orçamentárias, não houve o empenhamento total da despesa
autorizada.
Portanto, entendemos que não houve infringência
do princípio da legalidade, tampouco as suplementações foram excessivas a
ponto de prejudicar o bom andamento do Orçamento Fiscal executado, tratandose de uma merafalha formal que não ofende os princípios que norteiam a
Administração Pública, visto que é uma falha sanável que a Administração atual
vem atendendo regularmente.
Apesar da menção do descumprimento do artigo 43 da
Lei Federal 4.320/64, deve ser considerado que o gestor teve o cuidado de
contingenciar a despesa e proporcionar economia de dotações orçamentárias,
sendo que a prova disto foi o superávit orçamentário verificado na execução
orçamentária.
Todavia, diante do que foi mencionado, respeitamos o
apontamento e iremos nos ater ao que foi recomendado, sendo que nos próximos
exercícios procuraremos atender sistematicamente as recomendações dessa
Casa, atendendo assim plenamente o contido neste relatório.

B.1.2. RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL:
Resultado financeiro negativo.
Temos a considerar que como reconhecido por
esse Tribunal de Contas, ocorreu melhoria dos resultados de 2017, comparando
com o ano anterior, pois devemos considerar que a Administração recebeu uma
herança de dívidas do gestor anterior e não foi possível sanar todas as
pendências financeiras em pouco espaço de tempo, vindo isto a ocorrer
gradativamente como constatado em 2017 e certamente em 2018 os resultados
serão bem melhores.
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Não vemos pecado capital nas suplementações e

Contas, a herança deixada pela Administração anterior tem sido a causa principal
deste resultado. Todavia, deve ser considerado que no ano anterior o resultado
financeiro era de R$ 527.096,22 e no exercício em exame este valor foi reduzido
para R$ 310.161,10, o que comprova o esforço dispendido pela Administração
Municipal.
Portanto, apesar das dificuldades a gestão atual
está combatendo, e com firmeza, para que melhore os resultados e que no
presente ano não seja apontada esta deficiência que não é culpa do atual gestor.
B.1.8.1. DESPESA DE PESSOAL: Superação do limite prudencial previsto no art.
22, parágrafo único da LRF.
Apesar do enunciado temos a justificar que a
Administração está envidando todos os esforços para atender os dispositivos
legais, tanto é que sempre primou em equilibrar as contas, como prediz a Lei
Federal 4.320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, toda via tem ficado
insustentável essa medida em detrimento do aumento crescente das contas
públicas, principalmente as “despesas com pessoal” que, embora tenhamos
cortado uma série de vantagens ao servidor, o percentual tem aumentado em
razão da queda de receita, ficando o “gestor” sem condições práticas de sanar a
curto prazo este controle, foge a regra. O que fazer com a queda do FPM, do
ICMS, das Receitas Próprias, o aumento da Dívida Ativa e a impotência de
cobrança em massa, já que o cidadão está sem condições de pagar suas Dívidas
com o Município?
A Administração preocupada, não contratou mais
funcionários, cortou horas extras, cortou gratificações, não designou servidores
para substituir funcionário que entrou de férias. Portanto, não temos mais onde
cortar, onde criou-se uma situação insustentável e não havendo meios para
conter a despesa e do outro lado impotentes para aumentar a receita, na busca
do equilíbrio e o cumprimento da Lei. Como planejar com eficiência? Como dispor
sobre o equilíbrio entre receitas e despesas? Pois é, vivemos um momento atípico
e por isso os gestores municipais irão pagar por um erro que não cometeram, pois
apesar do esforço em estabelecer limitações à expansão das despesas
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Como é de conhecimento desse Tribunal de

estancar a curto prazo, visto o declínio das receitas.
No entanto, apesar do limite prudencial ter sido
superado, todas as providências estão sendo tomadas para que no presente
exercício seja atendido rigorosamente o limite, não ultrapassando o que consta na
legislação.
Todavia, houve o atendimento do limite da despesa
com pessoal, atendendo assim dispositivo Constitucional, valendo dizer que
estamos imbuídos de atender sistematicamente o convencionado na legislação
pertinente, reduzindo este percentual.
B.1.9.1. CARGOS EM COMISSÃO: Afronta aos incisos II e V do artigo 37 da
Constituição Federal por causa da existência de cargos em comissão cujas
atribuições não possuem características de direção, chefia e assessoramento.
Atualmente está sendo analisados todos os cargos
comissionados que estão preenchidos, irão sofrer estudos mais minuciosos
adequando à realidade e serão preenchidos dentro das atribuições pertinentes de
cada um, de conformidade com suas funções, onde será caracterizado como
sendo de chefia, direção e assessoramento.
B.1.9.2. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS / DESVIO DE FUNÇÃO: Há
servidores ocupando cargos distintos daqueles para os quais foram efetivamente
nomeados (transposição de cargos). Esta falha aponta para inobservância da
regra constitucional do Concurso Público em afronta a CF, art. 37, II, com riscos
de prejuízos futuros ao Erário por possíveis ações judiciais.
O presente apontamento já foi sanado, alguns cargos
foram ocupados transitoriamente por servidores municipais, todavia já foi
regularizado, o que poderá ser constatado na próxima visita.
B.1.9.3. ACÚMULO DE FÉRIAS VENCIDAS: Verificamos que há servidores com
dois ou mais períodos de férias acumuladas, sem justificativas, o que implica
inobservância à legislação municipal que regra a matéria, e aponta para prejuízos
futuros ao Erário por possíveis ações judiciais.
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obrigatórias de caráter continuado com a folha de pagamento, não há como

pouco tempo teremos regularizado todos os tópicos pendentes sobre férias
vencidas dos servidores em geral.
Com as providências tomadas, certamente quando da
próxima visita desse Tribunal a este Município o assunto estará totalmente
regularizado.
B.2.1. DEFASAGEM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO: Última atualizaçãogeral do
Cadastro Imobiliário foi realizada em 1995. Grandedefasagem desse cadastro
demonstra descaso com a receita
própria e compromete a efetiva arrecadação do IPTU, tributode competência
municipal (CF, art. 156, I), o que implicainobservância da responsabilidade na
gestão fiscaldeterminada pelo art. 11 da LRF. Tal falha também comprometeo
atendimento da meta 17.1 dos ODS da ONU.
O Departamento de Tributação tem desempenhado um
papel preponderante na fiscalização e aumento da receita tributária, entre elas a
Receita Imobiliária.
No entanto quanto a defasagem apontada sobre o
cadastro imobiliário, temos a informar que estamos providenciando uma
atualização dos cadastros dos imóveis em geral, atendendo assim a legislação
mencionada.
Ainda não foi realizado este trabalho pelo fato de não
dispormos de técnicos no quadro de pessoal da Prefeitura para realizar o
levantamento e efetivamente aumentar a arrecadação do IPTU e quanto a
contratação de uma empresa especializada demandaria muito dispêndio
financeiro e atualmente não temos esta condição de arcar com estes custos.
O assunto faz parte da pauta das próximas reuniões
com os Diretores da área para ver a viabilidade de desenvolvermos este trabalho
no menor tempo possível e melhorar a arrecadação proposta, atendendo assim
dispositivos constitucionais e recomendação desse Tribunal de Contas.
B.3.1. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS: Falhas no controle do consumo de
combustíveis da frota municipal afrontam a boa gestão fiscal preconizada pelo art.
1º, § 1º, da LRF, o que também implica inobservância do princípio da eficiência
administrativa (CF, art. 37, “caput”).
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Estamos tomando as devidas providências e dentro de

fiscalização,

temos

a

informar

que

os

procedimentos

atuais

atendem

sistematicamente e com eficiência o controle de combustíveis como deve ser
procedido.
Como reconhecido por esse Tribunal a Administração
Municipal efetua controle individual do consumo de combustível nos veículos do
Patrimônio Municipal.
O controle dos combustíveis, atualmente está sendo
realizado com todo rigor possível, atendendo individualmente cada veículo,
ficando caracterizado o consumo individual, deixando de apontar quaisquer
divergências nos abastecimentos.
Quanto ao demonstrado em relatório emitido por essa
Casa, já determinamos que seja efetivamente controlado o consumo, objetivando
sanar o que foi apontado, para tanto atualmente há mais um servidor que está
desenvolvendo o trabalho de controle com bastante critério, proporcionando
atender as recomendações contidas no relatório que ora defendemos.
Dentro do que foi proposto, somos sabedores que
atualmente todas as providências foram tomadas pelo Departamento responsável
para atender plenamente o recomendado por essa Casa objetivando maior
transparência.
C.1. ENSINO – APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL
ELEGAL: Descumprimento do “caput” e do § 2º do artigo 21 da Lei Federal
11.494/2007, pois não foram comprovados aaplicação da parcela diferida do
FUNDEB e o pagamento dosRestos a Pagar Processados desse recurso no
primeirotrimestre de 2018.
Como reconhecido por esse Tribunal de Contas foi
aplicado regularmente o percentual determinado pela legislação,ou seja bem
superior ao 60% do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério,
portanto aplicação superior ao mínimo,
pertinente.

dando cumprimento a legislação
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Embora, algumas falhas tenham sido detectadas na

foram atendidos inclusive o saldo do Fundeb aplicado regularmente no primeiro
trimestre de 2018.
A aplicação na Educação em atendimento às
normas Constitucionais alcançaram o percentual de 27,93%, o que nos faz crer
que atendemos o enunciado pela legislação, o mesmo ocorrendo na aplicação do
FUNDEB na valorização do magistério cujo percentual foi de 69,22% aplicando os
100% no exercício de 2016.
Quanto

aos

limites

impostos

pela

legislação,

estaremos sempre atentos no intuito de atender sistematicamente o que destaca
os percentuais constitucionais e as recomendações impostas no presente
relatório, cujo conteúdo já passamos aos responsáveis para cumprir o que foi
descrito, sanando assim qualquer dúvida suscitada.

C.2.1. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB:
Nos quatro últimos anos examinados (2011, 2013, 2015 e 2017),a nota do
município no IDEB foi inferior à meta projetada.
O assunto foi passado para a Secretaria de Educação
que esta envidando todos os esforços para melhoria deste índice. Embora o
IDEB tenha tido nota inferior ameta projetada, entendemos que houve melhora do
índice considerando que a projeção (meta) tenha sido 6,8 em 2017 o IDEB
observado foi de 6,4 portanto bem superior aos 6,0 de 2015.
Portanto, dentro deste contexto a Secretaria de
Educação irá continuar trabalhando para a melhoriado IDEB e para que este
índice melhore temos uma série de aprimoramento a serem realizados, inclusive a
melhoria do ensino, onde os profissionais do magistério estão recebendo e irão
continuar recebendo aprimoramento através de cursos na área do ensino
objetivando a transferência de conhecimentos para a clientela estudantil
mencionada.
C.2.2. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: O Conselho Municipalde
Educação de Pirapozinho não é plenamente atuante, nemdemonstra eficácia no
controle social, comprometendo, assim,o atendimento da meta 19 do Plano
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Enfim todos os quesitos propostos pela legislação

atualmente tem atuado com presteza e sua atuação atende com eficácia a
proposta do controle social, atendendo assim a legislação pertinente no que diz
respeito principalmente ao Plano Nacional de Educação e as metas propostas
pela legislação e metas predeterminadas.
Portanto, atualmente não há falha a ser corrigida pois
todas as providências foram tomadas para atender o recomendado.
C.2.3 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Permanecem pendentes de solução algumas
falhas apontadas pelas fiscalizações ordenadas referentes a almoxarifado da
cozinha piloto e merenda.
Quanto ao apontamento temos a justificar que está
sendo concluído um prédio novo da Cozinha Piloto, com toda estrutura necessária
para sanar definitivamente os apontamento contidos neste relatório que ora
defendemos e justificamos.
Infelizmente ainda não há segurança 24 horas no
serviço de alimentação escolar, todavia com o novo prédio a ser inaugurado esta
providência está sendo tomada e será implementada muito breve.
Como já frisamos com o novo Prédio que abrigará a
cozinha piloto todas estas deficiências serão corrigidas, tais como rampa para
locomoção dos carrinhos, escritório e almoxarifado, prateleiras em número
suficiente para armazenamento e guarda de materiais e alimentos, maior espaço
físico, mais equipamentos adequando todo o espaço logístico do almoxarifado e
da cozinha piloto, adequação da temperatura para guarda e conservação dos
alimentos, sala apropriada para vestiário, chuveiro para os servidores e vestiário
adequado para o pessoal que lida com a expedição de alimentos, em razão do
prédio ser novo irá dispor do laudo de vistoria do corpo de bombeiros, haverá
separação física, bem delimitada, para recebimento, expedição e armazenamento
geral dos materiais, inclusive gêneros alimentícios, combatendo assim o que foi
apontado que as condições do recebimento dos materiais não são boas, diante
dos

recursos

que

teremos

disponível

no

novo

prédio

haverá

melhor

acondicionamento dos materiais em geral, principalmente os alimentícios, pois
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Nacional da Educação (anexoda Lei 13.005/2014) em razão da inobservância da
Estratégia19.5 dessa meta.
O Conselho Municipal de Alimentação Escolar

afastadas da parede, o controle de entrada e saídas de materiais serão
adequados à recomendação dessa Casa, evidentemente com relatórios de
estoque máximo e mínimo, por item, esta sendo providenciado todos os relatórios
exigidos dando ênfase a reposição, o inventário e balancetes, serão elaborados
como de costume e haverá também o balancete financeiro como recomendado.
Portanto, apesar das justificativas acima, onde
pautamos para regularização a curto prazo do enunciado, esse Tribunal de
Contas, às folhas 19 do relatório, já pontua que tem conhecimento da Construção
da Cozinha Piloto, sanando assim todos os apontamentos enumerados na
fiscalização.
E.1.1. COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Descumprimento do art.
36, II, da Lei Federal 12.305/2010, pois a Prefeitura Municipal não realiza coleta
seletiva de resíduos sólidos, falha que também prejudica o atendimento da meta
12.5 dos ODS
da ONU.
Vale afirmar que o processo de coleta seletiva está
sendo implantado, com educação ambiental nas escolas pública e particulares,
com capacitação dos agentes de saúde e professores.
Inclusive

na

presente

data

(14/03/2019),

foi

inaugurada uma Estação de Triagem da Coleta Seletiva do município, que poderá
ser constatada pelo nobre Agente de Fiscalização na próxima visita.
Estão sendo coletados todos os resíduos sólidos e
devidamente separados com destinação correta, atendendo legislação pertinente.

E.1.2. PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: A
Prefeitura não possui Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil, falha
que implica inobservância da Resolução CONAMA 307/2002, além de também
comprometer o atendimento da meta 12.5 dos ODS da ONU.
Todas as providências estão sendo tomadas para
atender o apontamento acima, para tanto, o Plano de Gestão de Resíduos da
Construção Civil está sendo desenvolvido dentro dos moldes pré-determinados
que venham atender a legislação e as recomendações desse Tribunal de Contas.
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deve ser considerado que as prateleiras estarão com posicionamento melhor,

plenamente todos os quesitos necessários para atender a Resolução CONAMA
307/2002, além de também o atendimento da meta 12.5 dos objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU, deve ser considerado queestão inseridos
no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
E.1.3. USO RACIONAL DE RECURSOS NATURAIS: Ausência de projetos ou
ações que promovam, nos órgãos municipais, o uso racional de recursos naturais
compromete o atendimento das metas 6.b, 12.5 e 12.8 dos ODS da ONU.
Esta questão já foi sanada e atualmente estão sendo
elaborados projetos e ações que promovam o uso racional de recursos naturais,
atendendo assim a legislação pertinente, inclusive o municipalidade possui
diversas ações pontuais de uso racional de recursos naturais, como:
 Alteração de horário dos prédios a fim de
mitigar utilização de energia elétrica;
 Avisos

de

desligamento

de

aparelhos

eletrônicos e lâmpadas em todas as salas do
Paço Municipal;
 Locais de recebimento de pilhas e pneus
inservíveis;
 Mutirão de coleta de lixo eletrônico.
Podemos afirmar que todas as pessoas engajadas no
projeto de proteção aos recursos naturais estão empenhadas em atender
sistematicamente as ações que estão voltadas ao Desenvolvimento Sustentável.
Portanto, a Administração sempre envidou esforços
neste sentido e irá continuar dando todo o suporte necessário para atender o
recomendado por esse Tribunal e atender as metas delineadas pela ONU.
E.1.4. RESÍDUOS SÓLIDOS – FISCALIZAÇÃO ORDENADA VII:
Constatamos que ainda não foram sanadas algumas das falhas apontadas pela
sétima fiscalização ordenada, referente a Resíduos Sólidos.
Quanto a observação acima temos a informar que
todas as falhas elencadas estão sendo corrigidas e gradativamente todas serão
sanadas.
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Portanto, estamos com o propósito de atender

assuntos pertinentes, atendendo o recomendado.
Esta sendo implantado o processo de coleta seletiva,
com educação ambiental nas escolas públicas e particulares, capacitação dos
agentes de saúde e professores. A Cooperativa cidade joia encontra-se
regularmente instituída e o barracão finalizado com equipamentos em fase de
entrega para dessa forma, iniciarem-se as atividades de triagem de coleta seletiva
em toda cidade.
A Unidade de Triagem e compostagem esta sendo
providenciado e certamente este será um assunto tratado pelo Consórcio
Intermunicipal de Paranapanema, contudo este item foi suprimido na Licença de
Instalação pelos técnicos da CETESB por considerar se inviável a operação
desse.
A área de transbortoesta com processo de adequação
e de caráter temporário para futura destinação dos resíduos domiciliares ao Aterro
Sanitário do Consórcio Intermunicipal do Pontal do Paranapanema.
O Plano de resíduos ambiental da CETESB esta
sendoinserido no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Já foi providenciado junto a toda comunidade que não
descartem entulhos sem o devido conhecimento do órgão e em lugar pré
determinado.
O Plano de gerenciamento de resíduos das atividades
agropastoris, esta sendo colocado em prática e atenderá os preceitos legais e
recomendações desse Tribunal de Contas.

G.1.1. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA
FISCAL: O confuso e dificultoso acesso ao Portal da Transparência Municipal por
causa da existência de dois sites acerca da mesma matéria compromete o pleno
atendimento do artigo 48 da LRF.
Quanto a Lei de acesso à Informação e a Lei de
Transparência Fiscal, atualmente atendem plenamente às exigências legais, para
tanto esse Tribunal reconheceu as providências tomadas às folhas 22 do relatório,
podemos afirmar ainda que esta Administração primando pelo bem estar das
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O Conselho de Resíduos Sólidos já esta tratando dos

melhorar todos os aspectos e informações do Portal disponibilizando todos os
dados pertinentes exigidos pela legislação e recomendações desse Tribunal de
Contas.

G.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP:
Conforme relatado no item B.1.9. deste relatório, inconsistências do Quadro de
Pessoal extraído do Sistema AUDESP Fase III apontam para falta de
fidedignidade dos dados informados ao Sistema AUDESP.
Verificamos que realmente houve falha formal no
encaminhamento documental, no entanto todas as inconsistências relatadas já
foram devidamente regularizadas e não há pendências a serem apuradas.
Portanto, podemos afirmar que atualmente não há
divergências nos quadros apresentados pela origem e os que são encaminhados
ao AUDESP.
Relatamos

ainda

que

todos

os

quadros

e

informações encaminhadas ao Sistema AUDESP são confiáveis e os dados são
reais não havendo quaisquer divergências a serem apontadas futuramente.
Portanto, entendemos que com as providências
tomadas o presente tópico foi atendido conforme recomendações.

H.2. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES
DO TRIBUNAL: Entrega intempestiva de parte da documentação ao Sistema
AUDESP em sete meses do exercício de 2017, o que caracteriza inobservância
do artigo 44 das Instruções nº
02/2016; Não atendimento de algumas das recomendações exaradas nos
julgamentos das últimas contas apreciadas por este E. Tribunal de Contas.
Algumas falhas elencadas já foram corrigidas e não
fazem parte do cotidiano desta Administração Municipal, pois devemos considerar
que todas as recomendações contidas nos tópicos acima foram combatidas
individualmentee que todas as providências estão sendo tomadas no intuito de
atender com regularidade toda obrigatoriedade pertinente a legislação.
Portanto as “falhas” noticiadas pela auditoria, nem
podem ser consideradas como tanto, pois a totalidade das presentes contas
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informações e a comodidade do cidadão, já determinou ao Setor competente para

irregularidade, a não ser algumas poucas e meramente formais, que possam
desabonar e ou prejudicar o Julgamento favorável à aprovação destas contas.
Podemos assegurar que entregas intempestivas de
documentação não estão mais ocorrendo e que todos os itens apontados
estamos

envidando

todos

os

esforços

para

atender

rigorosamente

o

recomendado e a legislação pertinente.
Sendo assim, podem as mesmas ser desconsideradas,
não maculando a totalidade das presentes contas, que deverão, ao final, receber
parecer favorável à sua aprovação.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Excelência, diante de todo o exposto, encerra-se as
alegações acima, e nos desculpamos pela delonga, podendo as mesmas ser
consideradas teratológicas, mas que diante dos apontamentos destacados pela
digna Auditoria dessa Egrégia Corte de Contas, houve a necessidade de se
ratificar tudo o que foi consignado inicialmente.
Ressaltamos que as observações lançadas e as
falhas relatadas, não foram intencionais, mas sim, desprovidas de dolo, má-fé ou
vontade consciente de se desrespeitar a lei.
A

Administração

Pública

Municipal

sempre

procurou ao máximo, dentro das possibilidades que se apresentam frente à
realidade de nosso Município, dentre elas as dificuldades e carências de recursos
humanos e financeiros, atender às disposições legais e inerentes, bem como ao
estrito cumprimento das recomendações emanadas deste Egrégio Tribunal de
Contas.
Entendemos e acreditamos que as ressalvas
consignadas no Relatório elaborado pelos órgãos fiscalizadores desse Egrégio
Tribunal não têm o condão de macular a legalidade e regularidade das contas
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demonstra a boa gerência do Poder Executivo Municipal, não havendo qualquer

contrário, pelos motivos e fundamentos largamente expostos nas presentes
alegações defensórias.
DO PEDIDO:
Elaboradas

tais

justificativas,

que

julgamos

necessárias, aguardamos sejam integralmente acolhidas as razões de defesa
produzidas, para ao final, essa Egrégia Corte, usando do mais alto espírito de
bom senso e justiça, emita PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO das Contas
apresentadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO, relativas ao
Exercício de 2017, sem quaisquer ressalvas ou recomendações.
Protesta-se provar o alegado por todos os meios de
provas admitidos em nosso ordenamento jurídico, especialmente a documental,
que se requer a juntada, bem como as demais que se fizerem necessárias e
imprescindíveis ao bom e fiel andamento do processo.
Isto posto, colocamo-nos à inteira disposição desse
Emérito Conselheiro Relator, bem como desse Egrégio Tribunal de Contas, para o
que se fizer necessário, aguardando o deferimento, como medida correta e
regular aplicação da mais lídima JUSTIÇA!
Nestes Termos,
P. Deferimento.

PIRAPOZINHO, 06 de março de 2019.

ORLANDO PADOVAN
Prefeito Municipal
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submetidas a julgamento, mostrando-se inócuas à decretação de Parecer
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TC-6501/989/16

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo:
Interessado:
Assunto:
Exercício:
Relator:

TC-6501/989/16.
Prefeitura Municipal de Pirapozinho.
Aplicação dos Recursos Vinculados – ENSINO.
2017.
Conselheiro Renato Martins Costa.

Senhora Assessora Procuradora – Chefe,
Atendendo
a
respeitável
determinação
do
Excelentíssimo Senhor Conselheiro, passamos a nos manifestar sobre
os resultados apontados no laudo da fiscalização “in loco” (Evento
104.44), quanto ao subitem “C.1 – Aplicação por Determinação Constitucional e Legal
- Ensino”:
Conforme anotado no demonstrativo da pág. 16 do Evento
104.44, após inspeção “in loco” a i. fiscalização apurou os
seguintes índices da Educação:
- Aplicação no ensino (art. 212 da CF)...............................................................:
- Remuneração dos profissionais do magistério com recursos do FUNDEB:
- Total geral aplicado com recursos do FUNDEB ............................................:
- Aplicação da Parcela Diferida do FUNDEB no 1º trimestre de 2018.............:

Nota-se
do
constitucionais e legais foram
houve a utilização integral
portanto, não sendo observado
Federal n. 11.494/2007.

27,93%
69,22%
98,38%
NÃO

quadro
acima
que
os
parcialmente atendidos, eis
dos recursos recebidos do
o preceituado no artigo 21

índices
que não
FUNDEB,
da Lei

Especificamente
sobre
o
FUNDEB,
a
unidade
fiscalizadora anotou que não foi comprovada a utilização, por meio
de conta bancária vinculada, da parcela diferida de R$162.095,30 no
1º trimestre de 2018, concluindo pela inobservância ao artigo 21,
§2º, da Lei Federal n. 11.494/2007.

Justificativas (Evento 130.1 – págs. 10/11):
A Origem destaca o atendimento ao investimento
mínimo na remuneração dos profissionais do magistério e afirma que
houve aplicação regular do saldo residual do FUNDEB no primeiro
trimestre de 2018.
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Considerações desta Assessoria Técnica:
Não obstante o defendente afiançar que a parcela
diferida do FUNDEB/2017 foi aplicada no primeiro trimestre de 2018,
não fez prova documental neste sentido.
Por
outra
ótica,
consultamos
o
AUDESP
correspondente às despesas da educação de 2018 e apuramos o
registro da utilização de apenas R$5.625,56 correspondentes ao ano
anterior, enquanto o saldo residual de 2017 perfez R$162.095,30,
portanto, insuficiente para regularizar a mácula apontada pela
unidade fiscalizadora:

Conclusão - Ensino:
Diante de todo o exposto, reiteramos os resultados
apresentados na instrução da matéria, com um pequeno ajuste no
índice de aplicação do FUNDEB, acrescentando R$5.625,56 utilizados
no primeiro trimestre de 2018.
Desse modo, nossa conclusão tratando da aplicação
em ações e desenvolvimento do ensino é a que segue:
 Artigo 212 da Constituição Federal: O Município cumpriu o artigo 212 da
Constituição Federal, aplicando no ensino o equivalente a 27,93%
das receitas resultantes de impostos;
 FUNDEB / Magistério (60%): Houve o atendimento ao artigo 60, inciso
XII, do ADCT da Constituição Federal, conjugado com o artigo 22
da Lei Federal n. 11.494/2007, eis que o Município investiu
69,22% dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais
do magistério;
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 FUNDEB / Total aplicado: Do total dos recursos auferidos em 2017
(R$10.022.973,51), o Município apresentou aplicação de 98,38% até
31/12/2017 (R$9.860.878,21) e verificamos a utilização equivalente
a 0,06% (R$5.625,56) no primeiro trimestre de 2018, atingindo o
total aplicado de 98,44%.
Consequentemente, a deficiência verificada na aplicação dos
recursos recebidos do FUNDEB perfez R$156.469,74 (1,56%), em
razão da ausência de comprovação da utilização desta importância
em
ações
de
manutenção
e
desenvolvimento
do
ensino,
consequentemente infringindo o preceituado no artigo 21, §2º, da
Lei Federal n. 11.494/2007.
À elevada consideração de Vossa Senhoria.
A.T.J., 11 de abril de 2019.
Fábio Calastri Nobre
Assessoria Técnica
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PROCESSO: eTC-6501/989/16-4
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapozinho.
EXERCÍCIO: 2017

Itens

Resultados

Ensino (mínimo=25%, art. 212, CF)
FUNDEB (art. 21, da LF 11.494/2007)
Magistério (mínimo=60%, ADCT da CF, art. 60, XII)
Pessoal (LRF, art. 20, III, “b” c/c art.59)
Saúde (mínimo=15%, ADCT da CF, art. 77, III)
Transferências ao Legislativo (art. 29-A, da CF)
Precatórios
Encargos Sociais
Subsídios dos Agentes Políticos

27,93%
98,44%
98,38%
52,00%
26,51%
Regular
Regular
Regular
Regular

Senhora Assessora-Procuradora-Chefe,
Tratam os autos das Contas Anuais da Prefeitura
Municipal de Pedranópolis, relativas ao exercício de 2017.
Cumprindo o R. Despacho (Evento 134.1), passo a me
manifestar.
Por ocasião da inspeção levada a efeito pela
Fiscalização -UR-5- Presidente Prudente, foram apontadas ocorrências, as
quais se encontram registradas na Conclusão do Relatório (Evento 104.44;
notificados (Evento 109.1), os interessados compareceram aos autos com
suas razões de defesa (Evento 130.1).

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 –Centro – SP – CEP 01017-906 – PABX 3292-3266
INTERNET: www.tce.sp.gov.br
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A Assessoria preopinante – Cálculos (Evento 139.1) e
Economia (Evento 143.1) – analisou os atos em exame.
O Setor de Cálculos, analisando os aspectos afetos à
sua área de atuação, confirmou que a Municipalidade cumpriu o disposto
no art. 212 da Constituição Federal, pois aplicou no ensino o equivalente a
27,93% das receitas resultantes de impostos, atendeu ao contido no art. 60,
inciso XII, do ADCT da Constituição Federal, conjugado com o art. 22 da
Lei Federal n. 11.494/2007, eis que o Município investiu 69,22% dos recursos
do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério e que foram
aplicados 98,44% de 100% dos recursos recebidos do FUNDEB, em
dissonância ao estatuído no art. 21, §2º, da Lei Federal nº 11.494/2007.
Sob

os

aspectos

econômico-financeiros,

o

Setor

Técnico constatou que o resultado da execução orçamentária foi
superavitário, que as alterações orçamentárias não causaram desajuste
fiscal, que a Prefeitura possui liquidez para fazer face aos compromissos de
curto prazo; verificou que o Município não possui dívidas judiciais
decorrentes de precatórios e recolheu regularmente os encargos sociais,
razão pela qual a Área Técnica concluiu seu parecer com a proposta de
emissão de parecer favorável aos atos em exame.
É o relato necessário. Manifesto-me.
Por pertinente, informo a situação das contas da
Prefeitura Municipal de Pedranópolis nos 03 (três) exercícios pretéritos:
2016: TC-4023/989/16 – favorável, 2015: TC-2414/026/15 – favorável e 2014:
TC-322/026/14 - favorável.
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Acerca do ITEM B.1.9.1 – CARGOS EM COMISSÃO
(Afronta aos incisos II e V do artigo 37 da Constituição Federal por causa da
existência de cargos em comissão cujas atribuições não possuem características de
direção, chefia e assessoramento)

a defesa informa que todos os cargos

comissionados serão alvo de estudos minuciosos, adequados à realidade
e serão preenchidos dentro das atribuições pertinentes a cada um, de
conformidade com suas funções.
Em

relação

ao

apontado

no

ITEM

B.1.9.2.

TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS / DESVIO DE FUNÇÃO (Há servidores ocupando
cargos distintos daqueles para os quais foram efetivamente nomeados (transposição
de cargos). Esta falha aponta para inobservância da regra constitucional do
Concurso Público em afronta a CF, art. 37, II, com riscos de prejuízos futuros ao
Erário por possíveis ações judiciais)

a Origem informa que o apontamento já

foi sanado.
Acerca do noticiado pela Fiscalização no ITEM B.1.9.3.
ACÚMULO DE FÉRIAS VENCIDAS (Verificamos que há servidores com dois ou
mais períodos de férias acumuladas, sem justificativas, o que implica inobservância
à legislação municipal que regra a matéria, e aponta para prejuízos futuros ao
Erário por possíveis ações judiciais)

segundo informações prestadas pela

Origem, estão sendo tomadas providências para regularização das
ocorrências.
Observo

que

o

Município

de

Pirapozinho

deu

atendimento aos índices constitucionais relativos ao ensino, 27,93%, na
valorização do Magistério, 98,38% e na saúde, 26,51%, bem como estão
regulares os aspectos relativos às transferências ao Legislativo, aos
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encargos sociais, aos precatórios, aos subsídios dos agentes políticos e à
obediência ao limite de 54% imposto pelo art. 20, III, “b”, da LRF, 52%.
O mesmo não se pode dizer em relação à aplicação
dos recursos recebidos do FUNDEB, 98,44%, conforme destacado pela
Assessoria Especializada.
Quanto à aplicação de 100% dos recursos recebidos
do FUNDEB, restou demonstrado que o Município aplicou 98.44%, em
dissonância ao estatuído no art. 21, § 2º, da Lei Federal nº 11.494/2007.
Contudo, entendo que há atenuantes para a não
observância do estatuído no §2º do art. 21 da Lei Federal nº. 11.494/2007,
haja vista os julgados desta E. Corte de Contas 1 no sentido do tolerar a
ocorrência em razão do montante irrisório em comparação ao volume
repassado pelo FUNDEB, especialmente porque não foi vislumbrado dolo
ou má-fé. Proponho, pois, que seja determinado ao Município de
Guapiaçu que providencie a imediata devolução dos valores não
utilizados à conta do FUNDEB.
Quanto ao mais, foram noticiadas medidas corretivas
para diversas falhas ocorridas ao longo do exercício em exame, assim,
proponho que nas próximas inspeções sejam aferidas as correções
noticiadas.
Penso que, sob o prisma jurídico-formal, não sobrevive
falha com força suficiente para macular os atos em exame, assim, diante

1

TC-1042/026/11, TC-4242/989/16, TC-1504/026/12 e TC-101/026/14 dentre outros.
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do exposto acima, proponho que seja emitido parecer prévio favorável a
respeito das contas do Município de Pirapozinho, relativas ao exercício de
2017.
Ressalto,

contudo,

que

o

posicionamento

aqui

adotado não alcança os aspectos pertinentes às demais áreas de
atuação desta ATJ.
À apreciação de Vossa Senhoria.
ATJ, 30 de agosto de 2019.

Maria Delma Araujo Ramos
Assessoria Técnica
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PROCESSO: eTC-6501/989/16-4
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapozinho.
EXERCÍCIO: 2017

Itens

Resultados

Ensino (mínimo=25%, art. 212, CF)
FUNDEB (art. 21, da LF 11.494/2007)
Magistério (mínimo=60%, ADCT da CF, art. 60, XII)
Pessoal (LRF, art. 20, III, “b” c/c art.59)
Saúde (mínimo=15%, ADCT da CF, art. 77, III)
Transferências ao Legislativo (art. 29-A, da CF)
Precatórios
Encargos Sociais
Subsídios dos Agentes Políticos

27,93%
98,44%
98,38%
52,00%
26,51%
Regular
Regular
Regular
Regular

Senhora Assessora-Procuradora-Chefe,
Tratam os autos das Contas Anuais da Prefeitura
Municipal de Pedranópolis, relativas ao exercício de 2017.
Cumprindo o R. Despacho (Evento 134.1), passo a me
manifestar.
Por ocasião da inspeção levada a efeito pela
Fiscalização -UR-5- Presidente Prudente, foram apontadas ocorrências, as
quais se encontram registradas na Conclusão do Relatório (Evento 104.44;
notificados (Evento 109.1), os interessados compareceram aos autos com
suas razões de defesa (Evento 130.1).
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A Assessoria preopinante – Cálculos (Evento 139.1) e
Economia (Evento 143.1) – analisou os atos em exame.
O Setor de Cálculos, analisando os aspectos afetos à
sua área de atuação, confirmou que a Municipalidade cumpriu o disposto
no art. 212 da Constituição Federal, pois aplicou no ensino o equivalente a
27,93% das receitas resultantes de impostos, atendeu ao contido no art. 60,
inciso XII, do ADCT da Constituição Federal, conjugado com o art. 22 da
Lei Federal n. 11.494/2007, eis que o Município investiu 69,22% dos recursos
do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério e que foram
aplicados 98,44% de 100% dos recursos recebidos do FUNDEB, em
dissonância ao estatuído no art. 21, §2º, da Lei Federal nº 11.494/2007.
Sob

os

aspectos

econômico-financeiros,

o

Setor

Técnico constatou que o resultado da execução orçamentária foi
superavitário, que as alterações orçamentárias não causaram desajuste
fiscal, que a Prefeitura possui liquidez para fazer face aos compromissos de
curto prazo; verificou que o Município não possui dívidas judiciais
decorrentes de precatórios e recolheu regularmente os encargos sociais,
razão pela qual a Área Técnica concluiu seu parecer com a proposta de
emissão de parecer favorável aos atos em exame.
É o relato necessário. Manifesto-me.
Por pertinente, informo a situação das contas da
Prefeitura Municipal de Pedranópolis nos 03 (três) exercícios pretéritos:
2016: TC-4023/989/16 – favorável, 2015: TC-2414/026/15 – favorável e 2014:
TC-322/026/14 - favorável.
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Acerca do ITEM B.1.9.1 – CARGOS EM COMISSÃO
(Afronta aos incisos II e V do artigo 37 da Constituição Federal por causa da
existência de cargos em comissão cujas atribuições não possuem características de
direção, chefia e assessoramento)

a defesa informa que todos os cargos

comissionados serão alvo de estudos minuciosos, adequados à realidade
e serão preenchidos dentro das atribuições pertinentes a cada um, de
conformidade com suas funções.
Em

relação

ao

apontado

no

ITEM

B.1.9.2.

TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS / DESVIO DE FUNÇÃO (Há servidores ocupando
cargos distintos daqueles para os quais foram efetivamente nomeados (transposição
de cargos). Esta falha aponta para inobservância da regra constitucional do
Concurso Público em afronta a CF, art. 37, II, com riscos de prejuízos futuros ao
Erário por possíveis ações judiciais)

a Origem informa que o apontamento já

foi sanado.
Acerca do noticiado pela Fiscalização no ITEM B.1.9.3.
ACÚMULO DE FÉRIAS VENCIDAS (Verificamos que há servidores com dois ou
mais períodos de férias acumuladas, sem justificativas, o que implica inobservância
à legislação municipal que regra a matéria, e aponta para prejuízos futuros ao
Erário por possíveis ações judiciais)

segundo informações prestadas pela

Origem, estão sendo tomadas providências para regularização das
ocorrências.
Observo

que

o

Município

de

Pirapozinho

deu

atendimento aos índices constitucionais relativos ao ensino, 27,93%, na
valorização do Magistério, 98,38% e na saúde, 26,51%, bem como estão
regulares os aspectos relativos às transferências ao Legislativo, aos
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encargos sociais, aos precatórios, aos subsídios dos agentes políticos e à
obediência ao limite de 54% imposto pelo art. 20, III, “b”, da LRF, 52%.
O mesmo não se pode dizer em relação à aplicação
dos recursos recebidos do FUNDEB, 98,44%, conforme destacado pela
Assessoria Especializada.
Quanto à aplicação de 100% dos recursos recebidos
do FUNDEB, restou demonstrado que o Município aplicou 98.44%, em
dissonância ao estatuído no art. 21, § 2º, da Lei Federal nº 11.494/2007.
Contudo, entendo que há atenuantes para a não
observância do estatuído no §2º do art. 21 da Lei Federal nº. 11.494/2007,
haja vista os julgados desta E. Corte de Contas 1 no sentido do tolerar a
ocorrência em razão do montante irrisório em comparação ao volume
repassado pelo FUNDEB, especialmente porque não foi vislumbrado dolo
ou má-fé. Proponho, pois, que seja determinado ao Município de
Guapiaçu que providencie a imediata devolução dos valores não
utilizados à conta do FUNDEB.
Quanto ao mais, foram noticiadas medidas corretivas
para diversas falhas ocorridas ao longo do exercício em exame, assim,
proponho que nas próximas inspeções sejam aferidas as correções
noticiadas.
Penso que, sob o prisma jurídico-formal, não sobrevive
falha com força suficiente para macular os atos em exame, assim, diante

1

TC-1042/026/11, TC-4242/989/16, TC-1504/026/12 e TC-101/026/14 dentre outros.
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do exposto acima, proponho que seja emitido parecer prévio favorável a
respeito das contas do Município de Pirapozinho, relativas ao exercício de
2017.
Ressalto,

contudo,

que

o

posicionamento

aqui

adotado não alcança os aspectos pertinentes às demais áreas de
atuação desta ATJ.
À apreciação de Vossa Senhoria.
ATJ, 30 de agosto de 2019.

Maria Delma Araujo Ramos
Assessoria Técnica

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 –Centro – SP – CEP 01017-906 – PABX 3292-3266
INTERNET: www.tce.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DELMA ARAUJO RAMOS. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-UAEL-3WDP-6PC2-8PRD

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA
eTC-6501/989/16-4

PROCESSO: eTC-6501/989/16-4
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pirapozinho.
EXERCÍCIO: 2017

Itens

Resultados

Ensino (mínimo=25%, art. 212, CF)
FUNDEB (art. 21, da LF 11.494/2007)
Magistério (mínimo=60%, ADCT da CF, art. 60, XII)
Pessoal (LRF, art. 20, III, “b” c/c art.59)
Saúde (mínimo=15%, ADCT da CF, art. 77, III)
Transferências ao Legislativo (art. 29-A, da CF)
Precatórios
Encargos Sociais
Subsídios dos Agentes Políticos

27,93%
98,44%
98,38%
52,00%
26,51%
Regular
Regular
Regular
Regular

Senhora Assessora-Procuradora-Chefe,
Tratam os autos das Contas Anuais da Prefeitura
Municipal de Pedranópolis, relativas ao exercício de 2017.
Cumprindo o R. Despacho (Evento 134.1), passo a me
manifestar.
Por ocasião da inspeção levada a efeito pela
Fiscalização -UR-5- Presidente Prudente, foram apontadas ocorrências, as
quais se encontram registradas na Conclusão do Relatório (Evento 104.44;
notificados (Evento 109.1), os interessados compareceram aos autos com
suas razões de defesa (Evento 130.1).
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A Assessoria preopinante – Cálculos (Evento 139.1) e
Economia (Evento 143.1) – analisou os atos em exame.
O Setor de Cálculos, analisando os aspectos afetos à
sua área de atuação, confirmou que a Municipalidade cumpriu o disposto
no art. 212 da Constituição Federal, pois aplicou no ensino o equivalente a
27,93% das receitas resultantes de impostos, atendeu ao contido no art. 60,
inciso XII, do ADCT da Constituição Federal, conjugado com o art. 22 da
Lei Federal n. 11.494/2007, eis que o Município investiu 69,22% dos recursos
do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério e que foram
aplicados 98,44% de 100% dos recursos recebidos do FUNDEB, em
dissonância ao estatuído no art. 21, §2º, da Lei Federal nº 11.494/2007.
Sob

os

aspectos

econômico-financeiros,

o

Setor

Técnico constatou que o resultado da execução orçamentária foi
superavitário, que as alterações orçamentárias não causaram desajuste
fiscal, que a Prefeitura possui liquidez para fazer face aos compromissos de
curto prazo; verificou que o Município não possui dívidas judiciais
decorrentes de precatórios e recolheu regularmente os encargos sociais,
razão pela qual a Área Técnica concluiu seu parecer com a proposta de
emissão de parecer favorável aos atos em exame.
É o relato necessário. Manifesto-me.
Por pertinente, informo a situação das contas da
Prefeitura Municipal de Pedranópolis nos 03 (três) exercícios pretéritos:
2016: TC-4023/989/16 – favorável, 2015: TC-2414/026/15 – favorável e 2014:
TC-322/026/14 - favorável.
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Acerca do ITEM B.1.9.1 – CARGOS EM COMISSÃO
(Afronta aos incisos II e V do artigo 37 da Constituição Federal por causa da
existência de cargos em comissão cujas atribuições não possuem características de
direção, chefia e assessoramento)

a defesa informa que todos os cargos

comissionados serão alvo de estudos minuciosos, adequados à realidade
e serão preenchidos dentro das atribuições pertinentes a cada um, de
conformidade com suas funções.
Em

relação

ao

apontado

no

ITEM

B.1.9.2.

TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS / DESVIO DE FUNÇÃO (Há servidores ocupando
cargos distintos daqueles para os quais foram efetivamente nomeados (transposição
de cargos). Esta falha aponta para inobservância da regra constitucional do
Concurso Público em afronta a CF, art. 37, II, com riscos de prejuízos futuros ao
Erário por possíveis ações judiciais)

a Origem informa que o apontamento já

foi sanado.
Acerca do noticiado pela Fiscalização no ITEM B.1.9.3.
ACÚMULO DE FÉRIAS VENCIDAS (Verificamos que há servidores com dois ou
mais períodos de férias acumuladas, sem justificativas, o que implica inobservância
à legislação municipal que regra a matéria, e aponta para prejuízos futuros ao
Erário por possíveis ações judiciais)

segundo informações prestadas pela

Origem, estão sendo tomadas providências para regularização das
ocorrências.
Observo

que

o

Município

de

Pirapozinho

deu

atendimento aos índices constitucionais relativos ao ensino, 27,93%, na
valorização do Magistério, 98,38% e na saúde, 26,51%, bem como estão
regulares os aspectos relativos às transferências ao Legislativo, aos
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encargos sociais, aos precatórios, aos subsídios dos agentes políticos e à
obediência ao limite de 54% imposto pelo art. 20, III, “b”, da LRF, 52%.
O mesmo não se pode dizer em relação à aplicação
dos recursos recebidos do FUNDEB, 98,44%, conforme destacado pela
Assessoria Especializada.
Quanto à aplicação de 100% dos recursos recebidos
do FUNDEB, restou demonstrado que o Município aplicou 98.44%, em
dissonância ao estatuído no art. 21, § 2º, da Lei Federal nº 11.494/2007.
Contudo, entendo que há atenuantes para a não
observância do estatuído no §2º do art. 21 da Lei Federal nº. 11.494/2007,
haja vista os julgados desta E. Corte de Contas 1 no sentido do tolerar a
ocorrência em razão do montante irrisório em comparação ao volume
repassado pelo FUNDEB, especialmente porque não foi vislumbrado dolo
ou má-fé. Proponho, pois, que seja determinado ao Município de
Guapiaçu que providencie a imediata devolução dos valores não
utilizados à conta do FUNDEB.
Quanto ao mais, foram noticiadas medidas corretivas
para diversas falhas ocorridas ao longo do exercício em exame, assim,
proponho que nas próximas inspeções sejam aferidas as correções
noticiadas.
Penso que, sob o prisma jurídico-formal, não sobrevive
falha com força suficiente para macular os atos em exame, assim, diante

1

TC-1042/026/11, TC-4242/989/16, TC-1504/026/12 e TC-101/026/14 dentre outros.
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do exposto acima, proponho que seja emitido parecer prévio favorável a
respeito das contas do Município de Pirapozinho, relativas ao exercício de
2017.
Ressalto,

contudo,

que

o

posicionamento

aqui

adotado não alcança os aspectos pertinentes às demais áreas de
atuação desta ATJ.
À apreciação de Vossa Senhoria.
ATJ, 30 de agosto de 2019.

Maria Delma Araujo Ramos
Assessoria Técnica
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Assessoria Técnico-Jurídica - ATJ

Senhora Assessora Procuradora-Chefe.

Tratam os presentes autos do exame das contas anuais da Prefeitura
Municipal de PIRAPOZINHO referente ao exercício de 2017. O relatório da
fiscalização, a qual esteve a cargo da UR-5, encontra-se no evento 104.44.

Devidamente notificado, evento 109, o responsável pelas contas
apresentou suas alegações constante do evento 130.1.
Em cumprimento ao r. despacho –evento 134.1, procedemos à
análise, considerando os aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial do
Município, tendo por base, os dados contidos no relatório da fiscalização.

De acordo com o relatório da fiscalização, a Prefeitura, ao final do
exercício, apresentou a seguinte condição:

O resultado da execução orçamentária foi superavitário em R$
135.781,66, equivalente a 0,20% da Receita Realizada, demonstrando melhora
em relação ao exercício anterior. Nos três últimos exercícios, o resultado da
execução orçamentária apresentou os seguintes percentuais:

Exercício

Percentual do resultado da
execução orçamentária

2016

Déficit de 0,46%

2015

Superávit de 1,77%

2014

Superávit de 1,55%

O Município realizou investimento correspondente a 5,2% da Receita
Corrente Líquida.
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A movimentação orçamentária ficou em 23,07% da despesa inicial.
Foram abertos créditos adicionais suplementares por anulação de dotações em
percentual (14,78%) acima do limite autorizado pela LOA (7%). Foram, ainda,
abertos créditos com base em excesso de arrecadação além do realmente
ocorrido.

O Município alega nas suas razões de defesa, em síntese, que o
percentual de movimentação orçamentária merece ser relevado, já que não
prejudicou o bom andamento do Orçamento Fiscal. Aduz que deve ser
considerado que o gestor teve o cuidado de contingenciar a despesa e
proporcionar economia de dotações orçamentárias, sendo que a prova disto foi o
superávit orçamentário evidenciado.

Sobre as movimentações orçamentárias, em nossa opinião, s.m.j.,
mostram a falta da boa técnica orçamentária e da observância ao princípio da
valorização do planejamento, alteram, também, a vontade popular, configurada
através das audiências públicas e formalizada no orçamento aprovado pelo
Legislativo. Embora a LF nº 4.320/64 não imponha expressamente limites para
abertura de créditos adicionais, existe entendimento neste Tribunal que a margem
orçamentária para a abertura de créditos deve ser moderada, próxima à inflação
prevista para o período, visando buscar o equilíbrio das contas, conforme previsto
na LRF e evitar o desmanche do orçamento. (Comunicado SDG nº29/10)

Tendo em vista que tais alterações não causaram desajuste fiscal,
e se assim também entender o Exmo. Sr. Conselheiro Relator, poderá, a exemplo
do decidido nos TC-1186/026/11 e TC-1077/026/11 ser tal falha levada ao campo
das recomendações.
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Conquanto o resultado financeiro deficitário que atingiu o valor de R$
310.161,10 tenha uma aparência preocupante, traz em seu bojo elementos que
reduzem os impactos prejudiciais na gestão municipal. Isso em razão de
corresponder a menos de 01 (um) mês da receita (R$ 66.393.867,00 / 12 = R$
5.532.822,25 / 30 = R$ 184.427,41 x 2 = R$ 368.854,82) mais precisamente,
menos de 02 (dois) dias de arrecadação da receita, não apresentando potencial
para impactar em demasia os orçamentos futuros.
Circunstância financeira semelhante a aqui encontrada – déficit
financeiro inferior a um mês da receita municipal – obteve decisão favorável
conforme o TC-1980/026/13 que cuidou do exame das contas municipais da PM
de Jaboticabal, exercício de 2013. Vale lembrar, que o resultado financeiro - déficit
de R$ 310.161,10 - foi melhor do que o do exercício anterior de 2016, que foi
negativo de R$ 527.096,22. Dessa forma, o desequilíbrio financeiro apresentou-se
com uma redução de 41,16% em relação ao anterior.

A equipe técnica de fiscalização fez constar em relatório que a dívida
de curto prazo evidenciou crescimento de 17% em relação ao exercício anterior
(Passivo Financeiro em 2017 = R$ 7.665.587,84 e Passivo Financeiro em 2016 =
R$ 6.565.461,70). Entretanto, apurou-se que a Prefeitura possui liquidez face aos
compromissos registrados no Passivo Circulante, apresentando Índice de Liquidez
Imediata de 1,19.

Em sentido oposto, a dívida de longo prazo apresentou uma redução
de 20,90% (Dívida Consolidada Ajustada em 2017 = R$ 1.248.593,33 e em 2016 =
R$ 1.578.462,97).

Ademais, consta em relatório que o Município não possuía dívidas
com precatórios, em 2017; foram apresentados os recolhimentos de encargos
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socais e os repasses à Câmara obedeceram ao limite do Artigo 29- A, da
Constituição Federal.
Os pareceres dos três últimos exercícios (2014/2015/20161) foram
em sentido favorável à aprovação das contas.

Assim, quanto à gestão orçamentária, financeira, contábil e
patrimonial, opinamos pela emissão de Parecer Favorável à aprovação das
contas.

Ressalvamos, entretanto, que o posicionamento aqui adotado não
alcança os aspectos pertinentes às demais áreas de atuação desta ATJ.

À consideração de Vossa Senhoria.
A.T.J., em 07 de maio de 2019.

Aracelli Cristina Azevedo de Godoy
Assessoria Técnica

1

2014 – TC-332/026/14.
2015 – TC-2424/026/15.
2016 - TC-4023/989/16-3
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo nº:
Prefeitura Municipal:
Prefeito:
População estimada (01.07.2017):
Exercício:
Matéria:

TC-6501.989.16
Pirapozinho
Orlando Padovan
27.021
2017
Contas anuais

Em exame, nos termos do art. 71, inc. I, c/c art. 31, § 1º, ambos da Constituição
Federal, art. 33, inc. XIII, da Constituição Estadual, e art. 2º, inc. II, da Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, prestação das contas municipais em epígrafe.
A partir das informações obtidas no curso do processo, consideram-se os
resultados contidos no quadro abaixo:
SÍNTESE DO APURADO APÓS CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
CONTROLE INTERNO

ǂ

Regular

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Resultado no exercício

0,2%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Percentual de investimentos

5,2%

DÍVIDA DE CURTO PRAZO

Favorável

DÍVIDA DE LONGO PRAZO

Favorável

ESTÁ CUMPRINDO PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS?

Sim

PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento/depósito de precatórios judiciais?

Prejudicado

PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento de requisitórios de baixa monta?

Sim

ENCARGOS - Efetuados os recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social (INSS)?

Sim

ENCARGOS - Efetuados os recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social?
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO - Os repasses atenderam ao limite constitucional?

Prejudicado
Sim

LRF - Despesa de pessoal em dezembro do exercício em exame

52,00%

ENSINO- Aplicação na Educação - artigo 212, CF (Limite mínimo de 25%)

27,93%

ENSINO- FUNDEB aplicado no magistério (Limite mínimo de 60%)

69,22%

ENSINO- Recursos FUNDEB aplicados no exercício

98,38%

ENSINO- Se diferida, a parcela residual (de até 5%) foi aplicada até 31.03 do exercício subsequente?
SAÚDE - Aplicação na Saúde (Limite mínimo de 15%)

Não1
26,51%

Observada a adequação da instrução processual, respeitadas as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Ministério Público de Contas opina pelo
prosseguimento do feito, com emissão de PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL, com
recomendações, uma vez que as Contas de Governo não se apresentaram dentro dos
parâmetros legais e dos padrões esperados por esse egrégio Tribunal de Contas.

1

Segundo apurado pela douta ATJ, sob a movimentação 147.1, no primeiro trimestre do exercício de 2018
foram aplicados, tão somente, mais 0,06% (R$ 5.625,56) dos recursos do FUNDEB, totalizando 98,44%.
Av. Rangel Pestana, 315 - 6º andar - São Paulo - SP - CEP 01017-906
www.mpc.sp.gov.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE MENDES NETO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse
http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-1J1B-LID5-5XNE-L40D

3ª Procuradoria de Contas

TC-6501.989.16
Fl. 1

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Acompanhando as conclusões da digna Assessoria Técnica (evento 147.1), o
Ministério Público de Contas considera que os presentes demonstrativos não se encontram em
boa ordem, pugnando por sua rejeição pelos seguintes motivos:
1.

Item C.1 – desatendimento ao disposto no caput e no §2º art. 21 da Lei nº 11.494/2007, ante a utilização de
apenas 98,44% dos recursos do FUNDEB.

Ademais, impende que a Administração adote providências necessárias ao exato
cumprimento da lei (art. 71, inc. IX, da Constituição Federal e art. 33, inc. X, da Constituição
Estadual) e aprimore a gestão nos seguintes pontos:
1.

Item B.1.1 – fortaleça as fases de planejamento e execução do orçamento, evitando os elevados percentuais
de alterações orçamentárias;

2.

Item B.1.1 – observe o limite previsto na LOA para abertura de créditos adicionais suplementares;

3.

Item B.1.1 – acerca dos créditos adicionais, observe o disposto no art. 43, §1º, II e §3º da Lei nº 4320/1964;

4.

Item B.1.8.1 – atente ao limite de despesa com pessoal disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal,
sujeitando-se às vedações do seu art. 22, parágrafo único, uma vez que a Prefeitura, com 52,00% da RCL
voltada a gastos com pessoal, já atingiu o limite prudencial (95% do limite, ou seja, 51,30% da RCL);

5.

Item B.1.9.1 – adote providências quanto à revisão de seu Quadro de Pessoal, especialmente no que toca
aos cargos em comissão, adequando-o às exigências do art. 37, V, da Constituição Federal;

ǂ

6.

Item B.1.9.2 – impeça que servidores desempenhem funções diferentes daquelas inerentes aos cargos para
os quais foram nomeados, evitando caracterizar desvio de função, com o pagamento das diferenças salariais
decorrentes, nos termos da Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça;

7.

Item B.1.9.3 – regularize o acúmulo de férias vencidas e não gozadas dos servidores, a fim de evitar o
potencial fator de risco para o endividamento do Município, referente ao pagamento atrasado destes
direitos;

8.

Item B.2.1 – atualize o Cadastro Imobiliário local a fim de atender ao disposto no art. 11 da LC 101/2000;

9.

Item B.3.1 – adote mecanismo para controle e individualização, por veículo, dos gastos com combustíveis;

10. Item C.2.1 – observe o desempenho da rede municipal de ensino no IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), buscando não apenas a aplicação dos mínimos constitucionais e legais de verbas na
educação, mas o efetivo resultado qualitativo deste investimento na melhora do ensino a cargo da
Prefeitura;
11. Item C.2.2 – garanta a atuação do Conselho Municipal de Educação, com vistas ao atendimento da meta 19
do Plano Nacional de Educação;
12. Itens C.2.3 e E.1.4 – sane as irregularidades apuradas durante as Fiscalizações Ordenadas acerca do
almoxarifado da cozinha piloto, merenda e resíduos sólidos;
13. Item E.1.2 – edite Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil, em atendimento à Resolução
CONAMA 307/2002 e à meta 12.5 dos ODS da ONU;
14. Item G.1.1 – ajuste o Portal da Transparência Municipal, a fim de dar pleno atendimento ao art. 48 da
LRF;
15. Item G.2 – alimente o Sistema AUDESP com dados fidedignos, atendendo aos princípios da transparência
e da evidenciação contábil (art. 1º, §1º, da LRF e art. 83, da Lei nº 4.320/1964), observando o Comunicado
SDG 34/2009; e
Av. Rangel Pestana, 315 - 6º andar - São Paulo - SP - CEP 01017-906
www.mpc.sp.gov.br
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16. Item H.2 – encaminhe os documentos exigidos pelo Sistema AUDESP nos prazos fixados nas Instruções
TCE 02/2016.

Acerca de tais recomendações, é preciso alertar a Origem que a reincidência
sistemática nas falhas incorridas poderá culminar no juízo desfavorável das contas relativas a
exercícios vindouros, sujeitando ainda o responsável às sanções previstas no art. 104 da LCE
709/93.

São Paulo, 18 de setembro de 2019.

JOSÉ MENDES NETO
Procurador do Ministério Público de Contas
/20

ǂ
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SECRETARIA-DIRETORIA GERAL – SDG-1 - TAQUIGRAFIA

32ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara, realizada no Auditório
"PROF. JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO”

TC-006501.989.16-4
Municipal

DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA
DATA DA SESSÃO – 08-10-2019

Pelo voto do Auditor Substituto de Conselheiro Samy Wurman,
Relator, do Conselheiro Dimas Ramalho, Presidente em exercício, e do Auditor
Substituto de Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, a E. Câmara, ante o
exposto no voto do Relator, juntado aos autos, decidiu emitir parecer desfavorável
às contas da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, relativas ao exercício de 2017,
com determinação à Fiscalização e com recomendações, consignadas no
mencionado voto, excetuados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal.
Determinou, por fim, o arquivamento dos expedientes TC000131/005/17, TC-010832/026/17 e TC-007555.989.18-5, visto que os assuntos
neles contidos foram tratados em itens próprios do Relatório da Fiscalização.
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS JOÃO PAULO
GIORDANO FONTES
PREFEITURA MUNICIPAL: PIRAPOZINHO
EXERCÍCIO: 2017
 Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-1.
 Ao Cartório do Conselheiro Renato Martins Costa para:
 redação e publicação do parecer.
 Vista e extração de cópias no prazo recursal.
 juntar ou certificar.
 arquivamento dos expedientes mencionados no voto do Relator.
 À Fiscalização competente para:
 cumprir o determinado no último parágrafo do voto do Relator.
 os devidos fins, encaminhando cópia em mídia digital do processo,
acompanhada de Ofício, à Câmara Municipal.

SDG-1, em 09 de outubro de 2019

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL
SDG-1/ESBP/pi/cleo/rpl

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906 PABX 3292-3266
INTERNET: www.tce.sp.gov.br
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–

SESSÃO DE 08/10/2019

–

ITEM 82

TC-006501.989.16-4
Prefeitura Municipal: Pirapozinho.
Exercício: 2017.
Prefeito: Orlando Padovan.
Procurador de Contas: José Mendes Neto.
Fiscalizada por: UR-5 - DSF-II.
Fiscalização atual: UR-5 - DSF-I.
EMENTA: CONTAS ANUAIS. PREFEITURA MUNICIPAL. DÉFICIT
FINANCEIRO. FUNDEB. PARCELA DIFERIDA. IEGM/TCESP.
QUADRO DE PESSOAL. PARECER DESFAVORÁVEL À
APROVAÇÃO DAS CONTAS.
1.
A aplicação parcial dos recursos do FUNDEB obsta a emissão
de Parecer Favorável à aprovação das contas, a exemplo do TC002727/026/15.

RELATÓRIO
Cuidam os autos do exame das contas da Prefeitura Municipal
de Pirapozinho, relativas ao exercício de 2017.
A Unidade Regional de Presidente Prudente (UR-05), responsável
pelo exame in loco, elaborou o relatório constante do evento 104.44,
apontando o que segue:
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – elevado percentual de
alterações orçamentárias (23,07%); créditos suplementares por anulação de
dotações em percentual (14,78%), acima do limite autorizado pela LOA (7%); e
créditos adicionais baseados em excesso de arrecadação (R$ 5.022.000,00)
superior ao efetivamente observado (R$ 1.447.284,00).
RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL –
resultado financeiro negativo.
DESPESA DE PESSOAL – superação do limite prudencial previsto no art. 22,
parágrafo único da LRF.
CARGOS EM COMISSÃO – existência de cargos em comissão cujas
atribuições não possuem características de direção, chefia e assessoramento.
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distintos daqueles para os quais foram nomeados (transposição de cargos).
ACÚMULO DE FÉRIAS VENCIDAS – constatação de servidores com dois ou
mais períodos de férias acumuladas, sem justificativas.
DEFASAGEM DO CADASTRO IMOBILIÁRIO – defasagem do Cadastro
Imobiliário, última atualização realizada em 1995.
GASTOS COM COMBUSTÍVEIS – falhas no controle do consumo de
combustíveis da frota municipal.
ENSINO – APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E
LEGAL – falta de comprovação da aplicação da parcela diferida do FUNDEB e
do pagamento dos Restos a Pagar Processados no primeiro trimestre de 2018.
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB – nota do
no IDEB inferior à meta projetada nos quatro últimos anos examinados (2011,
2013, 2015 e 2017).
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – Conselho Municipal de Educação
pouco atuante e ineficaz.
ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR

–

falhas

apontadas

pelas

Fiscalizações

Ordenadas sobre Almoxarifado e Merenda não solucionadas.
COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – inexistência de coleta
seletiva de resíduos sólidos.
PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – Plano de
Gestão de Resíduos da Construção Civil não elaborado.
USO RACIONAL DE RECURSOS NATURAIS – ausência de projetos ou
ações para promoção do uso racional de recursos naturais.
RESÍDUOS SÓLIDOS – FISCALIZAÇÃO ORDENADA VII – falhas apontadas
pela Fiscalização Ordenada sobre Resíduos Sólidos não solucionadas.

2
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TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS / DESVIO DE FUNÇÃO – ocupação de cargos

acesso ao Portal da Transparência Municipal confuso em face da existência de
dois sites contendo a mesma matéria.
FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP –
inconsistências do Quadro de Pessoal extraído do Sistema AUDESP Fase III.
ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO
TRIBUNAL – entrega intempestiva de documentos; e atendimento parcial às
recomendações exaradas nos julgamentos das últimas contas apreciadas por
este E. Tribunal de Contas.
Subsidiaram os autos os expedientes TC-000131/005/17 1 , TC010832/026/17 2 , TC-007555.989.18-5 3 e TC-006865.989.19-8 4 , tratados nos
itens G.1.1. Lei de Acesso à Informação e Lei da Transparência Fiscal e H.1.
Denúncias / Expedientes / Representações.
Após regular notificação, a Prefeitura apresentou suas alegações
e documentos no evento 130.
Trazidos aos autos, o Setor de Cálculos da ATJ ratificou o
descumprimento do art. 21, § 2º da Lei Federal nº 11.494/2007. Do total dos
recursos do FUNDEB auferidos em 2017 (R$ 10.022.973,51), o Município
apresentou aplicação de 98,38% até 31/12/2017 (R$ 9.860.878,21), com
utilização equivalente a 0,06% (R$ 5.625,56) no primeiro trimestre de 2018,
atingindo o total aplicado de 98,44%.
Consignou que, a despeito das alegações defensórias, não restou
comprovada a aplicação do total de R$ 156.469,74 (1,56%) em ações de
manutenção e desenvolvimento do ensino.

1

TC-000131/005/17 – Termo de Conciliação firmado entre o Ministério Público Federal e a Prefeitura Municipal de
Pirapozinho por meio do qual foi determinado a essa Prefeitura a regularização do Portal da Transparência e dos
Serviços de Informações ao Cidadão.
2
TC-010832/026/17 – Solicitação do Ministério Público Estadual sobre cópias de eventuais procedimentos contendo
apontamentos sobre o Programa de Assistência ao Desempregado “Frente de Assistência ao Trabalhador”.
3
TC-007555.989.18-5 – Denúncia impetrada por cidadã municipal contra a Diretora da Escola Municipal Geraldo Salim
Jorge, que estaria acumulando ilegalmente o cargo de Diretora com o de Professora.
4
Denúncia impetrada pelo Sr. José Carlos Pacheco Ferreira acerca de possíveis irregularidades cometidas pela
diretora da escola municipal Alzira Correia Miras quanto à atribuição de aulas para o qual não é habilitado.
3
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LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL –

ser tolerado por ser inferior a um mês de arrecadação, bem como o volume de
alterações orçamentárias em face da ausência de desajuste fiscal, opinando
pelo Parecer Favorável à aprovação das contas.
No tocante aos aspectos jurídicos, sua congênere não constatou
a existência de falha com força suficiente para macular os atos em exame.
Sobre a não observância do disposto no art. 21, §2º, da Lei
Federal nº. 11.494/2007, citou julgados5 desta E. Corte de Contas nos quais a
aplicação insuficiente dos recursos do FUNDEB foi tolerada em face de seu
montante irrisório em comparação ao volume repassado, propondo somente a
emissão de determinação ao Município de Pirapozinho para imediata
devolução dos valores não utilizados ao fundo.
Para mais, sugeriu que as medidas corretivas anunciadas pela
Defesa fossem verificadas nas próximas fiscalizações, concluindo pela
aprovação das contas, no que foi acompanhada por sua i. Chefia.
O d. Ministério Público de Contas, acompanhando a conclusão do
Setor de Cálculos da ATJ, manifestou-se pela reprovação das contas, em
virtude do desatendimento ao disposto no caput e no §2º art. 21 da Lei nº
11.494/2007, ante a utilização de apenas 98,44% dos recursos do FUNDEB.
É o relatório.
GRM

5

TC-001042/026/11, TC-004242/989/16, TC-001504/026/12 e TC-000101/026/14 dentre outros.
4
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A Assessoria Econômica arrazoou que o déficit financeiro pode

As contas da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, relativas ao
exercício de 2017, apresentaram os seguintes resultados:
ITENS
Ensino
FUNDEB
Magistério
Pessoal
Saúde
Transferências ao Legislativo
Execução Orçamentária
Resultado Financeiro
Remuneração dos Agentes Políticos
Precatórios
Encargos Sociais

RESULTADOS
27,93%
98,44%
69,22%
52,00%
26,51%
3,03%
Superavit 0,20% = R$ 135.781,66
Deficit R$ 310.161,10
Regular
Regular
Regular

A gestão em exame obteve desempenho satisfatório nos
principais aspectos avaliados por este Tribunal, dentre eles: o atendimento aos
mínimos constitucionais da Educação e da Saúde; a observância ao limite para
Despesas com Pessoal; a ausência de dívidas judiciais; e o devido
recolhimento dos encargos sociais.
No plano fiscal, a execução orçamentária resultou em superávit
de 0,20%, equivalente a R$ 135.781,66, reduzindo o déficit financeiro de 2016
de R$ 527.096,22 para R$ 310.161,10 ao final do exercício.
Mesmo negativo, o resultado financeiro representou menos de 2
(dois) dias de arrecadação6, abaixo do patamar usualmente aceito por esta E.
Corte por não comprometer em demasia os orçamentos vindouros.
A dívida de curto prazo aumentou de R$ 6.565.461,70 para R$
7.665.587,84; todavia, o município possuía disponibilidade para saldar seus
compromissos registrados no passivo circulante, dispondo de R$ 1,19 para
cada R$ 1,00 devido. Já a dívida de longo prazo diminuiu 20,90% em relação
ao ano anterior, passando de R$ 1.578.462,97 para R$ 1.248.593,33.
A média apurada no IEG-M foi “C+” 7 , gestão considerada “em
fase de adequação” perante os critérios de avaliação, em virtude dos
6
7

Receita Corrente Líquida totalizou R$ 66.393.867,00, equivalente a R$ 181.901,01 por dia.
A
Altamente efetiva
5
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VOTO

Ambiente, Proteção às Cidades e Governança de TI, evidenciando a premente
necessidade de se aperfeiçoar a qualidade dos gastos públicos nesses setores.
Quanto aos demais apontamentos

8

, a Defesa apresentou

justificativas ou informou a adoção de medidas corretivas, as quais deverão ser
verificadas na próxima fiscalização in loco.
Não obstante a boa ordem dos aspectos até aqui analisados, filiome ao posicionamento do d. MPC, no sentido de que a ausência de integral
aplicação dos recursos provenientes do FUNDEB obsta a aprovação das
contas examinadas.
Foi aplicado um total de 98,44% do valor recebido do FUNDEB,
sendo 97,38% em 2017 e 0,06% no 1º trimestre de 2018. Muito embora a
Defesa afirme que houve aplicação da parcela diferida, não restou comprovada
a utilização de 1,56% dos recursos (R$ 156.469,74), em descumprimento o art.
21, § 2º, da Lei Federal nº 11.494/07.
Cabe lembrar que a aplicação parcial não resultou de glosa,
sendo incabível a aplicação da tese defendida no julgamento das contas de
Marinópolis 9 , referentes ao exercício de 2008, no qual considerei regular o
percentual de aplicação de 97,72% dos recursos do FUNDEB vez que tal
insuficiência decorreu de exclusões.
Na ocasião do julgamento do TC-001640/026/08, entendeu-se
que o gestor se via impossibilitado de fazer qualquer complementação, visto
que acreditava já ter gasto 100% dos recursos do fundo, o que não se
assemelha do presente caso.

B+
Muito efetiva
B
Efetiva
C+
Em fase de adequação
C
Baixo nível de adequação
8
Superação do limite prudencial das despesas com pessoal; cargos em comissão sem atribuições de chefia, direção
ou assessoramento; transposição de cargo; acúmulo de férias vencidas; defasagem do cadastro imobiliário; falhas no
controle do uso de combustíveis; apontamento da Fiscalização Ordenada sobre Alimentação Escolar e Almoxarifado;
ausência de coleta seletiva de resíduos sólidos; inexistência de Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil;
portal eletrônico do município confuso; e falta de fidedignidade dos dados informados ao Sistema Audesp.
9
TC-001640/026/08.
6
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resultados insatisfatórios nos índices setoriais de Planejamento, Meio

Setor de Cálculos da ATJ e do d. Ministério Público de Contas, voto pela
emissão de Parecer Desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de
Pirapozinho, relativas ao exercício de 2017, excetuados os atos pendentes
de julgamento pelo Tribunal.
Recomende-se ao responsável o que segue: estabeleça um limite
para a abertura de créditos suplementares em linha com a inflação esperada
para o exercício, nos termos do Comunicado SDG nº 29/10; gerencie os gastos
com pessoal, observando os limites definidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal; regularize seu Quadro de Pessoal, definindo as atribuições e os
requisitos de escolaridade dos cargos em comissão; normalize os acúmulos de
férias; proceda à atualização do cadastro imobiliário; institua um controle
efetivo do uso de combustíveis; adote medidas eficazes para melhorar os
Índices de Eficiência da Gestão Municipal – IEG-M, considerando, para tanto,
as metas previstas no Plano Nacional da Educação e os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da ONU; utilize integralmente os recursos
provenientes do FUNDEB, nos termos dispostos na Lei Federal nº 11.494/07;
corrija as irregularidades verificadas nas Fiscalizações Ordenadas relativas à
Alimentação Escolar e Almoxarifado; elabore o Plano de Resíduos da
Construção Civil; informe com fidedignidade e de modo tempestivo os dados
encaminhados ao Sistema Audesp; e, por fim, atenda às Instruções e às
recomendações desta E. Corte.
Arquivem-se

os

expedientes

TC-000131/005/17,

TC-

010832/026/17, TC-007555.989.18-5, visto que os assuntos neles contidos
foram tratados em itens próprios do Relatório da Fiscalização.
SAMY WURMAN
Substituto de Conselheiro

7
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Em face de todo o exposto e acolhendo as manifestações do

TC-006501.989.16-4
Prefeitura Municipal: Pirapozinho.
Exercício: 2017.
Prefeito: Orlando Padovan.
Procurador de Contas: José Mendes Neto.
Fiscalizada por: UR-5 - DSF-II.
Fiscalização atual: UR-5 - DSF-I.
CONTAS
ANUAIS.
PREFEITURA
MUNICIPAL.
DÉFICIT
FINANCEIRO. FUNDEB. PARCELA DIFERIDA. IEGM/TCESP.
QUADRO DE PESSOAL. PARECER DESFAVORÁVEL À
APROVAÇÃO DAS CONTAS.
1.
A aplicação parcial dos recursos do FUNDEB obsta a emissão
de Parecer Favorável à aprovação das contas, a exemplo do TC002727/026/15.

Vistos, relatados e discutidos os autos.
ACORDA a E. Segunda Câmara do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, em sessão de 8 de outubro de 2019, pelo voto do
Substituto de Conselheiro Samy Wurman, Relator, do Conselheiro Dimas
Ramalho, Presidente em exercício e do Substituto de Conselheiro Alexandre
Manir Figueiredo Sarquis, em face das falhas constatadas nos autos, indicadas
no voto do Relator e, na conformidade das correspondentes notas
taquigráficas, emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da
Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal.
Recomende-se ao responsável o que segue: estabeleça
um limite para a abertura de créditos suplementares em linha com a inflação
esperada para o exercício, nos termos do Comunicado SDG nº 29/10; gerencie
os gastos com pessoal, observando os limites definidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal; regularize seu Quadro de Pessoal, definindo as
atribuições e os requisitos de escolaridade dos cargos em comissão; normalize
os acúmulos de férias; proceda à atualização do cadastro imobiliário; institua
um controle efetivo do uso de combustíveis; adote medidas eficazes para
melhorar os Índices de Eficiência da Gestão Municipal – IEG-M, considerando,
para tanto, as metas previstas no Plano Nacional da Educação e os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável da ONU; utilize integralmente os recursos
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PARECER

corrija as irregularidades verificadas nas Fiscalizações Ordenadas relativas à
Alimentação Escolar e Almoxarifado; elabore o Plano de Resíduos da
Construção Civil; informe com fidedignidade e de modo tempestivo os dados
encaminhados ao Sistema Audesp; e, por fim, atenda às Instruções e às
recomendações desta E. Corte.
Arquivem-se os expedientes TC-000131/005/17, TC010832/026/17, TC-007555.989.18-5, visto que os assuntos neles contidos
foram tratados em itens próprios do Relatório da Fiscalização.
Presente na sessão o Procurador do Ministério Público de
Contas João Paulo Giordano Fontes.
Os

autos

estão

disponíveis,

mediante

regular

cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na página
www.tce.sp.gov.br.
Publique-se.
São Paulo, 31 de outubro de 2019.

RENATO MARTINS COSTA

PRESIDENTE E REDATOR

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO MARTINS COSTA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-4V8M-C1O7-5ZYE-7QOL

provenientes do FUNDEB, nos termos dispostos na Lei Federal nº 11.494/07;

EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

TC 006501.989.16-4 - Contas Anuais - 2017
Prefeitura Municipal de Pirapozinho

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

PIRAPOZINHO,

ESTADO DE SÃO PAULO, através do Sr. ORLANDO PADOVAN, já
qualificado nos autos em epígrafe, na qualidade de Prefeito Municipal
de Pirapozinho e responsável pelas contas municipais no exercício
2017,

vem

respeitosamente

à

presença

de

Vossa

Excelência

apresentar PEDIDO DE REEXAME face ao decidido no parecer prévio
publicado no Diário Oficial do Estado em 07/11/2019, fazendo-o
nos seguintes termos:
Em breve síntese, foi emitido parecer desfavorável a
aprovação das contas do município no exercício em exame, tendo em
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO

Federal

nº

11.494/07,

ou

seja,

por

não

ter

sido

utilizado

integralmente os recursos do FUNDEB.
Porém,

pelos

argumentos

que

a

seguir

serão

expostos, ousamos afirmar que as contas merecem ser aprovadas,
tendo em vista a falha ocorrida, que não foi proposital, onde
facilmente pode ser constatado que não houve intenção de errar ou
burlar a legislação pertinente, na realidade foi um desencontro dos
registros contábeis verificados “a posteriori” que já corrigimos,
vejamos:
QUADRO

DEMONSTRATIVO

ELABORADO

PELO

TRIBUNAL

DE

CONTAS

Aplicação do FUNDEB residual até 31.03 do exercício seguinte:

2018

Receitas de Impostos e Transferências de Impostos

48.974.865,65

Retenções ao FUNDEB

7.389.149,17

Receitas de Transferências do FUNDEB sem rendimentos financeiros

10.022.973,51

Receitas de Aplicações Financeiras
Despesas com recursos do FUNDEB

9.860.878,21

Saldo FUNDEB para aplicação no 1º trimestre de : 2018

162.095,30

Máximo de até 5º do FUNDEB acrescentável aos 25 % (art. 212, CF)

-

Empenho e pagamento com FUNDEB residual feitos no primeiro trimestre de 2018

-

Saldo do FUNDEB residual não empenhado e pago até o primeiro trimestre de

162.095,30

2018

Valor a ser adicionado à aplicação de 2017 para compor o mínimo de 25%
2017

-
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vista o entendimento de haver sido descumprido o disposto na Lei

01/12/2018 a 31/12/2018, cuja cópia encontra-se anexa, constou
como pagamento de pessoal o valor de R$ 5.625,56 (Cinco mil,
seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), cujo
pagamento do empenho nº 03684/18 de 27/03/2018 de referente ao
crédito especial aberto para finalidade de quitar estes valores pagos
como demonstrado em saldo bancário, VIDE DOC. EM ANEXO;
No extrato do BANCO DO BRASIL, conta 3761-A BB
INVESTIMENTOS –FUNDO DE INVESTIMENTOS passou um saldo de
R$ 5.597,28 (Cinco mil, quinhentos noventa e sete reais e vinte e
oito

centavos),

demonstrado

entre

os

débitos

e

créditos,

respectivamente de R$ 890.187,85 e R$ 878.416,20, dados estes
fornecido pelo Sistema Contábil implantado na Prefeitura (doc.
anexo), todavia foi levantado por esse Tribunal de Contas, que o
valor correto era de R$ 162.095,30 (Cento sessenta e dois mil,
noventa e cinco reais e trinta centavos) e não o valor considerado
pela Prefeitura e pago conforme Crédito Especial Aberto, cujo valor
foi

de

R$

5.597,28,

que

foi

o

valor

residual

considerado

erroneamente pelo de Tesouraria e de Contabilidade.
Diante do apurado por esse Tribunal de Contas,
considerando que já foi pago o valor de R$ 5.597,28, depositamos a
diferença na conta 7655-4 c/corrente 186-4 no Banco do Brasil, o
valor de R$ 156.469,74 (Cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos
sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), perfazendo assim
o montante apurado, para tanto anexamos cópia do deposito, onde
objetivamos sanar a falha ocorrida, considerando que este valor será
para pagar despesas do FUNDEB, ou seja, aplicado em ações de
manutenção e desenvolvimento do ensino;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-6QD4-9QQS-69XY-7RAP

No Balancete da despesa de Dezembro, ou seja, de

Para a devida, anexamos ainda cópia do empenho nº
13453/19 no valor de R$ 156.540,05 (acrescidos de juros remuneratórios) e
que assim comprovam o pagamento do valor remanescente de R$ 156.469,74
que somado ao valor de R$ 5.597,28 pago oportunamente perfaz o valor
apontado por esse Tribunal de Contas de R$ 162.095,30;

Assim, observa-se que o valor é irrisório quando comparado
ao montante repassado pelo fundo, e sobre tudo, em relação ao orçamento
geral do município com previsão inicial de R$ 64.946.583,00 e efetiva
arrecadação de R$ 66.393.867,00, denotando que a pendência foi originada
muito mais em razão de um descontrole na gestão contábil das despesas do
fundo do que de uma disposição deliberada da Prefeitura Municipal em não
aplicar os recursos vinculados em sua finalidade legal.
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Comprovação do deposito em Conta PMP FUNDEB:

“...Nessa direção, à luz dessas ponderações, considero que seria de
extremo rigor condenar as presentes contas única e exclusivamente pela
aplicação

extemporânea

desses

recursos,

razões

pelas

quais

excepcionalmente relevo a falha, determinando à Origem que tenha
maior rigor no registro das despesas com bens e serviços vinculados à
sua destinação específica, devendo ser aplicados no prazo legal...”

No mesmo sentido, a Decisão do TC nº -001042/026/11:
“...Desta forma, MEU VOTO DÁ PROVIMENTO AO PEDIDO DE
REEXAME para o fim de ser alterado o parecer combatido, emitindo-se
novo parecer, agora favorável à aprovação das contas da Prefeitura
Municipal de São Pedro relativas ao exercício de 2011, mantendo-se as
determinações e recomendações antes efetuadas. É o meu voto.”

Dessa forma, diante das providências já tomadas, medidas
corretivas, conforme comprovante de depósito, devidamente demonstrado que
não houve “dolo ou má fé” nos procedimentos adotados, entendemos que essa
digna Corte reconsiderará o apontado, pois em todos os demais itens das
Contas o desempenho do Gestor foi satisfatório, havendo eficiência na
Execução

Orçamentária

e

no

cumprimento

dos

demais

dispositivos

Constitucionais.
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS 2016/2017
Boletim de Caixa em 31-12-2016-Adm. Anterior R$ 5.022.409,51
Boletim de Caixa em 31-12-2017-Adm. Atual.....R$ 6.970.245,92
Boletim de Caixa em 31-12-2018-Adm. Atual.....R$ 9.636.480,78
Com o quadro acima demonstramos a evolução dos
saldos em Caixa no último dia do exercício de 2017 e de 2018 com a
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Neste sentido, TC nº 01334/026/11:

pagar a diferença apontada de R$ 162.095,30, se foi pago somente
o valor de R$ 5.597,28 foi em razão do equívoco ocorrido nos
registros contábeis, cujos comprovantes anexamos para melhor
entendimento e análise.
Por todo o exposto e pelas demonstrações contábeis
e documentais que realizamos, cremos que o Parecer Prévio merece
reparo, com vistas a APROVAÇÃO das contas da Prefeitura Municipal
de Pirapozinho no Exercício de 2017.
Termos em que
Pede e Espera Deferimento
Pirapozinho – SP, 03 de Dezembro de 2019.

ORLANDO
PADOVAN:
46228152815

Assinado digitalmente por ORLANDO PADOVAN:
46228152815
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=AR RBM, CN=ORLANDO PADOVAN:46228152815
Razão: Eu estou aprovando este documento com minha
assinatura de vinculação legal
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2019-12-03 15:20:57
Foxit Reader Versão: 9.6.0

ORLANDO PADOVAN
PREFEITO MUNICIPAL
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nova Administração, o que comprova que havia saldo em Caixa para

ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA
eTC-25117/989/19-4

PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO
REFERÊNCIA

eTC- eTC-25117/989/19-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO
Pedido de Reexame (Eventos 1.1 a 1.2)
eTC- 006501.989.16-4

Senhora Assessora-Procuradora-Chefe

A Colenda Segunda Câmara, em sessão de
08/10/2019, publicada no DOE de 07 de novembro de 2019, decidiu emitir
parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de
Pirapozinho, relativas ao exercício de 2017, face à inobservância ao
contido no caput e no §2º do art. 21 da Lei nº 11.494/2007, ante a
utilização de apenas 98,44% dos recursos do FUNDEB.
Irresignada, a Municipalidade, representada pelo
Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Orlando Padovan, interpôs Pedido de
Reexame (Eventos 1.1 a 1.3), visando a reforma do r. Parecer emitido pela
E. Segunda Câmara, nos autos do Processo nº 006501.989.16-4.
A respeito dos argumentos ofertados pela Origem,
o Setor de Cálculos (Evento 16.1) reiterou seu entendimento pretérito no
sentido

de

manter

a

validação

de

aplicação

do

percentual

correspondente a 98,44% dos recursos provenientes do FUNDEB, em
desobediência ao estatuído no art. 21, caput e § 2º, da Lei Federal nº
11.494/2007, porém concluiu que o “Pedido de Reexame” retrata uma
situação atenuante ao cenário desfavorável verificado em primeira
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instância, porque, nesta oportunidade, comprovou a utilização da
parcela diferida contestada anteriormente (R$156.469,74 = 1,56%).
É o relatório. Manifesto-me.
Preliminarmente, nos termos do art. 71 do nosso
Regimento Interno, o pedido de reexame poderá ser formulado somente
uma vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público,
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do Parecer
no Diário Oficial.
O Parecer desfavorável sobre as contas do
Município de Pirapozinho, relativas ao exercício de 2017, foi publicado no
DOE de 07/11/2019; o prazo recursal começou a fluir em 29/04/2019 com
término em 22/01/2020 e o Pedido de Reexame foi protocolizado em
04/12/2019.
Portanto, a peça preenche os requisitos de
admissibilidade, haja vista que a parte é legítima, há interesse de agir e o
pedido é tempestivo, assim, merece ser conhecido.
Quanto ao mérito, observo que os fundamentos
que ensejaram a emissão de parecer prévio desfavorável estão calcados
na não aplicação integral dos recursos recebidos do FUNDEB.
O Setor Especializado confirmou que o Município
de Sertãozinho despendeu 98,44% dos recursos recebidos do FUNDEB, mas
vislumbrou a existência de atenuante ao constatar que, embora de forma
tardia, a Municipalidade aplicou a totalidade dos valores recebidos.
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Em Primeira Instância já havia proposto a emissão
de parecer favorável aos atos em exame, haja vista que o valor não
aplicado se mostrava ínfimo, bem como ser a única falha a enxovalhar as
contas em apreço, posicionamento que não foi acolhido por ocasião do
julgamento.
Penso que o fato de ver suas contas receberem
parecer desfavorável em Primeira Instância deve servir de advertência ao
gestor do ente federativo a observar com mais rigor a regularidade dos
atos praticados no âmbito de sua administração.
Todavia, continuo a entender, especialmente
após o pronunciamento de meu preopinante, que a falha, embora deva
ser motivo de severa admoestação, não deve culminar com a eiva da
totalidade dos atos em exame.
Pensando dessa maneira e com a devida vênia,
manifesto-me pelo conhecimento do apelo porque os pressupostos de
admissibilidade estão plenamente satisfeitos e pelo provimento do Pedido
de Reexame, para que seja emitido novo parecer, agora favorável sobre
as contas anuais da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, relativas ao
exercício de 2017.
À apreciação de Vossa Senhoria.
ATJ, 27 de maio de 2020.

Maria Delma Araujo Ramos
Assessoria Técnica
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Processo:

TC-25117/989/19 (Ref. ao Processo TC-6501/989/16).

Requerente:

Prefeitura Municipal de Pirapozinho.

Assunto:

Pedido de Reexame das Contas Anuais.
 Aplicação no Ensino - FUNDEB.

Exercício:

2017.

Relator:

Conselheiro Renato Martins Costa.

Senhora Assessora Procuradora – Chefe,
Atendendo
a
respeitável
determinação
do
Excelentíssimo Senhor Conselheiro (Evento 11.1), passamos a nos
manifestar sobre o “Pedido de Reexame” interposto em face do parecer
desfavorável sobre as contas anuais de 2017 do Prefeito Municipal
de Pirapozinho, abordando especificamente o tema sobre nossa área
de atuação, qual seja: Aplicação no Ensino – FUNDEB:
Parecer combatido:
A prestação de contas de 2017 do
Pirapozinho está tratada no Processo TC-6501/989/16.

Prefeito

de

Naqueles autos, a Egrégia Segunda Câmara, em sessão
de 08/10/2019, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das
contas anuais - Evento 164.1 do TC-6501/989/16 (Parecer publicado no DOE de
07/11/2019 – conforme registrado no Evento 167.1 do TC-6501/989/16).
No
que
tange
ao
FUNDEB,
aplicação total equivalente a 98,44%.

restou

reconhecida

A
deficiência
verificada
perfez
R$156.469,74
(1,56%), em razão da ausência de comprovação da utilização desta
importância em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino,
consequentemente infringindo o preceituado no artigo 21, §2º, da
Lei Federal n. 11.494/2007:
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PEDIDO DE REEXAME – Evento 1.1
Objetivando regularizar a pendência apurada na
aplicação dos recursos do FUNDEB, o recorrente esclareceu que foi
depositado na conta 7655-4 c/corrente 186-4 no Banco do Brasil, o valor de
R$156.469,74, juntando-se aos autos a cópia do respectivo deposito:

Informou que esta cifra foi utilizada no pagamento
de despesas do FUNDEB, ou seja, aplicado em ações de manutenção e
desenvolvimento do ensino. À vista disso, encartou cópia da Nota de
Empenho nº 13453/19 no valor de R$156.540,05 (acrescidos de juros
remuneratórios), buscando, assim, comprovar a utilização do valor
remanescente de R$156.469,74:
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Concluindo, o interessado salientou que o valor em
questão é irrisório quando comparado ao montante repassado pelo
Fundo (R$10.022.973,51) e, sobre tudo, em relação ao orçamento
geral do Município com efetiva arrecadação de R$66.393.867,00,
denotando, no seu dizer, que a pendência foi originada muito mais
em razão de um descontrole na gestão contábil das despesas do
FUNDEB do que de uma disposição deliberada da Prefeitura em não
aplicar os recursos vinculados em sua finalidade legal.

Entendimento desta Assessoria Técnica:
Conforme destacamos no início desta manifestação, a
mácula apurada na aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB em
2017, decorreu da ausência de comprovação da aplicação do saldo
residual de R$156.469,74 (1,56%).
Nesta
oportunidade
o
interessado
comprova
a
importância questionada em primeira instância, em ações de
manutenção e desenvolvimento do ensino (vencimentos e vantagens fixas do
ensino fundamental). Entretanto, muito embora demonstrado o esforço da
Origem buscando a regularização do apontado, tecnicamente não
podemos atestar o fiel atendimento às regras da Lei Federal n.
11.494/2007.
Isto, porque o §2º do artigo 21 da Lei do Fundeb
estabelece 31 de março do ano subsequente ao do ingresso dos
recursos, como prazo final para a aplicação da chamada “parcela
diferida” do FUNDEB{1}.
Com efeito, o saldo residual em comento foi
efetivamente utilizado apenas em novembro de 2019, quando o limite
era março de 2018.
1

Lei Federal n. 11.494/2007 (Lei do FUNDEB):
Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações
consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto
no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
(...)
o
§ 2 Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da
o
o
o
União recebidos nos termos do § 1 do art. 6 desta Lei, poderão ser utilizados no 1 (primeiro) trimestre do
exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.
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Conclusão – FUNDEB:
Diante de todo o exposto, concluímos que o “Pedido de
Reexame” retrata uma situação atenuante ao cenário desfavorável
verificado em primeira instância, porque, nesta oportunidade,
comprovou a utilização da parcela diferida contestada anteriormente
(R$156.469,74 = 1,56%).
Contudo, tecnicamente não podemos opinar pelo
provimento da peça recursal, diante da aplicação intempestiva do
saldo residual em comento, ou seja, foi aplicado em novembro de
2019 quando o prazo limite, à luz da lei de regência, era março de
2018.
Por
conseguinte,
estritamente
com
fulcro
na
literalidade da Lei Federal n. 11.494/2007, mantemos o índice do
FUNDEB de 2017 validado em primeira instância, 98,44%, deixando a
Origem de dar fiel observância ao “caput” e §2º do artigo 21 da Lei
Federal n. 11.494/2007, em razão da aplicação extemporânea
(novembro/2019) do saldo residual de 2017.
À elevada consideração de Vossa Senhoria.
A.T.J., 10 de dezembro de 2019.
Fábio Calastri Nobre
Assessoria Técnica
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO

TC-25117.989.19 (recurso do TC-6501.989.16)
Pirapozinho
Orlando Padovan
2017
Contas Anuais

Processo nº:
Prefeitura Municipal:
Prefeito (a):
Exercício:
Matéria:

Trata-se de pedido de reexame (evento 01) em face do respeitável parecer
desfavorável às contas municipais em epígrafe, que teve por fundamento a insuficiente
aplicação dos recursos advindos do FUNDEB (TC-6501.989.16, evento 161.3, fls. 06/07).
Parecer publicado no DOE de 07.11.2019 (TC-6501.989.16, evento 167.1),
recurso interposto em 04.12.2019 (evento 1.0).
Assessoria Técnica opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, a área de
Cálculos opina pelo não provimento, tendo em vista que a falha que motivou a rejeição dos
demonstrativos não foi afastada (evento 20.1). A área Jurídica e a Chefia opinam pelo
ǂ

provimento, por entenderem que, embora configurada a falha, ela pode ser relevada, sem
prejuízo do direcionamento de severa recomendação à Origem (eventos 20.2 e 20.3).
Vêm os autos ao Ministério Público de Contas.
É o breve relatório.
Interposta a medida cabível à espécie (do parecer prévio emitido sobre as contas
da administração financeira dos Municípios somente caberá pedido de reexame, art. 70 da
LCE 709/1993), dentro do prazo legal (30 dias úteis da publicação do parecer no Diário
Oficial, art. 71 da LCE 709/1993 c/c art. 219, CPC), por parte legítima e com interesse
recursal, deve ser conhecido o pedido de reexame.
No mérito, não há como acolher a pretensão de modificação do parecer guerreado,
devendo ser mantido, na sua integralidade, por seus próprios fundamentos.
O não acolhimento do recurso se deve à inexistência de elementos capazes de
modificar o juízo negativo formado quando da avaliação inicial dos demonstrativos, que se
deu em razão da aplicação de apenas 98,44% dos recursos advindos do FUNDEB.
Ao analisar a argumentação e os documentos apresentados em sede de reexame
(eventos 1.1 e 1.2), a douta Assessoria Técnica da área de Cálculos verificou que a Origem
comprovou ter aplicado o valor correspondente ao percentual faltante (R$ 156.469,74 =
Av. Rangel Pestana, 315 - 6º andar - São Paulo - SP - CEP 01017-906
www.mpc.sp.gov.br
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1,56%) em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, fazendo-o, todavia, a
destempo, já que os recursos foram aplicados apenas em novembro de 2019, desrespeitando o
prazo estabelecido pelo artigo 21, §2º, da Lei 11.494/20071 (evento 20.1). A falha perpetrada
em detrimento do ensino é grave, sendo, por si só, motivo suficiente para comprometer a
gestão.
Dessa forma, ante o não afastamento da omissão que ensejou a reprovação das
contas anuais do Município de Pirapozinho, relativas ao exercício de 2017, opina o Ministério
Público de Contas pelo conhecimento do pedido de reexame e, no mérito, tal qual a
Assessoria Técnica da área de Cálculos (evento 20.1), pelo não provimento.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

JOSÉ MENDES NETO
Procurador do Ministério Público de Contas
ǂ

/59/24

1

Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados,
em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica pública,
conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
(...)
2o. Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação
da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º (primeiro) trimestre
do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. (g.n.)
Av. Rangel Pestana, 315 - 6º andar - São Paulo - SP - CEP 01017-906
www.mpc.sp.gov.br
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SECRETARIA-DIRETORIA GERAL – SDG-1 - TAQUIGRAFIA
22ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada por
VIDEOCONFERÊNCIA

TC-025117.989.19-4
Municipal

DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO

DATA DA SESSÃO – 26-08-2020

Pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, Antonio
Roque Citadini, Cristiana de Castro Moraes, Dimas Ramalho e Sidney Estanislau
Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis,
preliminarmente o E. Plenário conheceu do Pedido de Reexame e, quanto ao mérito,
deu-lhe provimento, emitindo-se, agora, parecer favorável à aprovação das contas
da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, relativas ao exercício de 2017, sem embargo
das recomendações constantes do voto do Relator, juntado aos autos.

PRESIDENTE - CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS THIAGO
PINHEIRO LIMA
PREFEITURA MUNICIPAL: PIRAPOZINHO
EXERCÍCIO: 2017
 Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-1.
 Ao Cartório do Relator para:
 redação e publicação do parecer.
 Ao arquivo.
SDG-1, em 28 de agosto de 2020

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL
SDG-1/ESBP/pa/mer/ms
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–

SESSÃO DE 26/08/2020

–

ITEM 19

PEDIDO DE REEXAME
TC-025117.989.19-4 (ref. TC-006501.989.16-4)
Requerente: Prefeitura Municipal de Pirapozinho.
Assunto: Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, relativas ao
exercício de 2017.
Responsável: Orlando Padovan (Prefeito).
Em Julgamento: Pedido de Reexame interposto contra parecer prévio
desfavorável à aprovação das contas, emitido pela E. Segunda Câmara e
publicado no D.O.E. de 07-11-19.
Procurador de Contas: José Mendes Neto.
Fiscalização atual: UR-5.
EMENTA:
PEDIDO
DE
REEXAME.
CONTAS
ANUAIS.
PREFEITURA MUNICIPAL. FUNDEB, PARCELA DIFERIDA.
APLICAÇÃO INSUFICIENTE. FALHA RELEVADA. PROVIMENTO.

RELATÓRIO
Em sessão de 08 de outubro de 2019, a c. Segunda Câmara
emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal
de Pirapozinho, relativas ao exercício de 2017, em razão da aplicação parcial
dos recursos provenientes do FUNDEB.
Na ocasião, foi aplicado um total de 98,44% do valor recebido do
fundo, sendo 97,38% em 2017 e 0,06% no 1º trimestre de 2018 e, embora a
Defesa tenha afirmado que houve aplicação da parcela diferida, não restou
comprovada a utilização de 1,56% dos recursos, no importe de R$ 156.469,74.
Inconformado, o Sr. Orlando Padovan, Prefeito, apresentou o
presente Pedido de Reexame, argumentando que a falha foi ocasionada muito
mais pelo descontrole na contabilização das despesas do Fundo do que pela
ação deliberada de não aplicar os recursos em sua finalidade legal.
Encaminhou cópias do balancete de despesas e do extrato
bancário, alegando que a Tesouraria considerou indevidamente o montante de
R$ 5.597,28 como saldo residual do FUNDEB do exercício de 2017, quitando o
importe de R$ 5.625,56 em 27/03/2018, por meio do pagamento do empenho
nº 3.684/2018.
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de R$ 156.469,74 apurado por esse E. Tribunal de Contas, procedeu ao
pagamento do empenho nº 13.453/19 no valor de R$ 156.540,05.
Os Órgãos Técnicos da Casa manifestaram-se pelo conhecimento
do Pedido de Reexame, por entenderem presentes os requisitos de
admissibilidade.
No mérito, a ATJ – Setor de Cálculos entendeu que o Pedido de
Reexame pode atenuar o juízo desfavorável de Primeira Instância, por
comprovar a utilização da parcela diferida anteriormente contestada; não
obstante, opinou pelo não provimento, vez que a aplicação do saldo residual se
deu somente em novembro de 2019.
A Assessoria Jurídica pugnou pelo provimento do apelo, para que
seja emitido novo parecer, agora favorável à aprovação das contas da
Prefeitura Municipal de Pirapozinho, tendo em vista o diminuto valor não
aplicado, bem como por ser a única falha a macular os demonstrativos,
posicionamento que foi endossado por sua i. Chefia.
O d. Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não
provimento do Pedido de Reexame, ante o não afastamento da falha que
ensejou a emissão do parecer desfavorável.
É o relatório.
GRM

2
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Acrescentou que, tão logo tomou conhecimento do valor residual

O Parecer foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo
em 07 de novembro de 2019 e o Pedido de Reexame foi protocolado no dia 04
de dezembro do mesmo ano.
Respeitado o prazo do artigo 71 da Lei Complementar Estadual nº
709/93 e considerando a legitimidade do Recorrente, dele conheço.
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VOTO PRELIMINAR

A emissão do parecer desfavorável à aprovação das contas da
Prefeitura de Pirapozinho foi motivada pela utilização parcial dos recursos do
FUNDEB, em descumprimento ao art. 21, caput e § 2º, da Lei Federal nº
11.494/07.
Reexaminando a matéria, tenho que tal desacerto possa ser
relevado e convertido em advertência.
Por meio do balancete de despesas e do extrato bancário
apresentados pela Defesa, é possível constatar a ocorrência de equívocos nos
registros contábeis, culminando com a aplicação insuficiente dos recursos do
FUNDEB.
Ademais, filio-me ao posicionamento da i. Assessoria Jurídica no
sentido de que a situação pode ser perdoada, por se tratar da única falha a
macular os demonstrativos, pelo ínfimo total pendente de aplicação e,
sobretudo, por ter o Senhor Prefeito, tão logo ciente do desacerto, depositado o
valor faltante, providência que guarda exata conformidade com o que este E.
Tribunal determinada, caso entendesse por relevar a falha.
Diante do exposto, voto no sentido do PROVIMENTO do
Pedido de Reexame, emitindo-se, agora, parecer favorável à aprovação
das contas da Prefeitura Municipal de Pirapozinho, relativas ao exercício
de 2017, sem embargo das recomendações constantes do Voto.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro

4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ROSELI CHAGAS DE ARRUDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-NNEY-KYKW-5NVW-66AS

VOTO DE MÉRITO

TC-025117.989.19-4
(ref. TC-006501.989.16-4)

PEDIDO DE REEXAME
Requerente: Prefeitura Municipal de Pirapozinho.
Assunto: Contas Anuais da Prefeitura Municipal de
Pirapozinho, relativas ao exercício de 2017.
Responsável: Orlando Padovan (Prefeito).
Em Julgamento: Pedido de Reexame interposto contra
parecer prévio desfavorável à aprovação das contas,
emitido pela E. Segunda Câmara e publicado no D.O.E.
de 07-11-19.
Procurador de Contas: José Mendes Neto.
Fiscalização atual: UR-5.
PEDIDO DE REEXAME. CONTAS ANUAIS. PREFEITURA
MUNICIPAL. FUNDEB, PARCELA DIFERIDA. APLICAÇÃO
INSUFICIENTE. FALHA RELEVADA. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos.
ACORDA o E. Plenário do Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, em sessão de 26 de agosto 2020, pelo voto dos Conselheiros
Renato Martins Costa, Relator, Antonio Roque Citadini, Cristiana de Castro
Moraes, Dimas Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo, e do Substituto de
Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, na conformidade das
correspondentes notas taquigráficas, preliminarmente, conhecer do Pedido de
Reexame e, quanto ao mérito, dar-lhe provimento, para o fim de, reformandose a r. decisão recorrida, emitir parecer favorável à aprovação das contas da
Prefeitura Municipal de Pirapozinho, relativas ao exercício de 2017, sem
embargo das recomendações constantes do Voto.
Presente na sessão o Procurador-Geral do Ministério
Público de Contas Thiago Pinheiro Lima.
Os

autos

estão

disponíveis,

mediante

regular

cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na página
www.tce.sp.gov.br.
Publique-se.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
EDGARD CAMARGO RODRIGUES
RENATO MARTINS COSTA

PRESIDENTE
RELATOR
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PARECER

CERTIFICO que o r. Parecer, publicado no DOE de 27/11/2020,
juntado no evento 43 do processo TC-025117.989.19-4, transitou em julgado em
4/12/2020. Cartório do Gabinete do Conselheiro Renato Martins Costa, em 18
de fevereiro de 2021. DAVID VIEIRA DA COSTA - Respondendo pelo
Expediente do Cartório.

Ao Arquivo.

RKI
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