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19-10-10           CFA 
=========================================================== 
TC-001975/026/08 
Prefeitura Municipal: Guariba. 
Exercício: 2008. 
Prefeito Responsável: Mário Sérgio Cazeri. 
Atual Prefeito: Herminio de Laurentiz Neto. 
Advogado: Marcelo Alves Verde. 
Acompanha: TC-001975/126/08. 
=========================================================== 
 
 
1. RELATÓRIO 
 
1.1   Versam os autos sobre as contas da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARIBA, exercício de 2008. 
 
1.2   A auditoria in loco (fls. 22/71) apontou: 
  a)  Planejamento e Execução Física (fls. 23/24) 
– Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): dos Anexos de 
Riscos Fiscais não constam metas e prioridades; falta de 
previsão de critérios para limitação de empenho e 
movimentação financeira; falta de prescrição de critérios 
para concessão de auxílios, subvenções, contribuições e 
outros repasses ao terceiro setor, bem como de informação 
sobre a existência de lei específica para a concessão dos 
mesmos. Lei Orçamentária Anual (LOA): autorização para 
abertura de créditos suplementares, em percentual superior 
à inflação estimada para o período. 
  b)  Realização Operacional – Criação, Expansão e 
Aprimoramento da Ação do Governo (fls. 24/25) – Verificação 
prejudicada, porque o Município deixou de fornecer as 
informações e documentos necessários à Auditoria. 
  c)  Outros Índices de Desempenho Operacional - 
Área de Saúde (fls. 25/28) – Verificação prejudicada, 
porque o Município não forneceu as informações e documentos 
sobre a política específica para o Setor à Auditoria. 
  d)  Fiscalização das Receitas (fl. 29) - 
Divergências na contabilização de receitas de 
transferências. 
  e)  Dívida Ativa (fl. 30) – O Município deixou 
de fornecer as informações e documentos sobre a quantidade 
de notificações encaminhadas aos inadimplentes à Auditoria. 
  f)  Multas de Trânsito (fls. 30/31) – 
Verificação prejudicada, porque o Município não forneceu as 
informações e documentos necessários à Auditoria. 
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  g)  Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico – CIDE (fl. 31) – Falta, no sistema orçamentário, 
de rubricas próprias para reconhecimento das receitas 
prejudicando a avaliação do cumprimento aos artigos 1A e 
1B, da Lei n. 10.336/01. 
  h)  Despesas com o Ensino (fls. 32/36) - 
Divergências entre os índices de investimento publicado e 
informado ao Sistema AUDESP e o apurado pela auditoria com 
base nas peças contábeis. Falta de empenhamento da 
totalidade dos recursos oriundos do FUNDEB no período 
previsto no artigo 21, caput e § 2º, da Lei n. 11.494/07. 
Inconsistência entre o saldo bancário do FUNDEB e o valor 
apurado pela auditoria. Falta de controle do consumo de 
combustíveis, impossibilitando apurar as quantidades 
efetivamente utilizadas no Setor. Cômputo, no cálculo dos 
investimentos, de despesas impróprias. Inconsistência na 
apuração do saldo do FUNDEF e falta de comprovação da 
aplicação integral dos recursos existentes. Insuficiência 
financeira para cobertura dos restos a pagar existentes em 
31-12-08. Investimento total no ensino de apenas 16,45% da 
receita de impostos, inclusive transferidos, descumprindo o 
artigo 212 da Constituição. Investimento, na remuneração 
dos profissionais do magistério da educação básica, de 
apenas 55,07% dos recursos oriundos do FUNDEB, descumprindo 
o artigo 60, XII, do Ato das Disposições Transitórias da 
Constituição (ADCT-CF). 
  i)  Despesas com Saúde (fls. 36/38) – 
Incorreções no cálculo do percentual de investimento no 
Setor, impondo os ajustes necessários. Falta de controle do 
consumo de combustíveis, impossibilitando apurar as 
quantidades efetivamente utilizadas no Setor. Insuficiência 
financeira para cobertura dos restos a pagar existentes em 
31-12-08. Falta de quantitativos físicos e financeiros no 
Plano Municipal de Saúde (PMS). 
  j)  Despesas com Precatórios Judiciais e 
Requisitórios de Baixo Valor (fls. 39/40) – Pagamento 
insuficiente dos débitos judiciais. Empenhos e liquidações 
de precatórios judiciais, no total de R$1.453.626,22 sem 
suporte financeiro, uma vez que houve déficit financeiro de 
R$ 6.377.799,29 no exercício. O Município não forneceu os 
demonstrativos da dívida fundada e da dívida flutuante, 
embora requisitados pela auditoria. 
  k)  Transferências à Câmara dos Vereadores (fl. 
40) - Descumprimento do prazo fixado nos artigos 168 e 29-
A, § 2°, II, da Constituição. 
  l)  Despesas em Regime de Adiantamento (fls. 40/ 
41) – Concessão do adiantamento à vista de pedido 
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padronizado, para despesas não especificadas; processos sem 
justificativas e relatórios detalhados das viagens; despesa 
sem prévio empenho; falta de comprovação de efetivo 
interesse público nas despesas realizadas. 
  m)  Execução Orçamentária (fls. 42/43) - Déficit 
da execução orçamentária (7,20%), não amparado por 
superávit financeiro anterior. Suplementação de dotação por 
excesso de arrecadação na realidade inexistente. 
  n)  Influência do Resultado Orçamentário sobre o 
Financeiro (fl. 43) – Inconsistência no valor de R$ 
1.430.326,82. O resultado orçamentário negativo gerou 
aumento do déficit financeiro (retificado) oriundo de 2007. 
  o)  Evolução da Dívida (fl. 44) – Crescimento do 
déficit financeiro. Manutenção de passivo permanente junto 
ao INSS no mesmo patamar desde 2004, revelando a ausência 
de atualização e de amortização. 
  p)  Transferência de Recursos (fls. 44/45) – 
Falta de apresentação dos processos de concessão de 
auxílios, subvenções e contribuições concedidos e das 
correspondentes prestações de contas, bem como dos 
processos e comprovantes de prestação de contas dos 
auxílios e subvenções recebidos, prejudicando a verificação 
pela Auditoria. 
  q)  Licitações (fls. 45/47) - Falhas de 
instrução: inexistência, nos editais analisados, de 
cláusulas objetivando garantir o tratamento diferenciado 
das microempresas e das empresas de pequeno porte, nos 
termos dos artigos 42/46 da Lei Complementar estadual n. 
123/06; descumprimento do artigo 38, III, da Lei n. 8.666/ 
93; falta de comprovação de pesquisa de preços que desse 
lastro aos valores estimativos de referência (Lei n. 8.666/ 
93, artigo 40, § 2°, II). 
  r)  Gerenciamento da Folha de Pagamento (fl. 49) 
– A Prefeitura vem depositando a remuneração dos servidores 
no BANCO SANTANDER e deixou de fornecer as informações e 
documentos requisitados a respeito pela Auditoria. 
  s)  Ordem Cronológica de Pagamentos (fl. 49) – 
Quebra da ordem, sem comprovação de publicação das 
justificativas e sem fornecer as informações e documentos 
requisitados pela Auditoria. 
  t)  Pessoal (fls. 49/53) - Pagamentos de horas 
extras de forma continuada e acima do teto mensal de 44 
horas. Pagamentos de diferença de salários sem amparo 
legal. Contratação direta de profissionais, descumprindo o 
artigo 37, II, da Constituição. 
  u)  Encargos Sociais (fls. 53/54) – Falta do 
fornecimento das informações, certidões e documentos 
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requisitados pela Auditoria, até mesmo a respeito do 
parcelamento de contribuições sociais. 
  v)  Almoxarifado (fl. 55) - Falta de controle de 
abastecimento da frota municipal, inexistindo registro de 
controle dos veículos e da quilometragem percorrida por 
parte de cada um, impedindo apurar o efetivo consumo real 
da frota, de cada setor e de cada veículo. 
  x)  Resultados Fiscais (fls. 56/57) Déficit 
primário. Inexistência de conta vinculada para as receitas 
de alienação de ativos, impedindo aferir o atendimento do 
artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
  y)  Transparência da Gestão Pública (fls. 57/58) 
- Desatendimento ao artigo 48, “caput”, da LRF. 
  w)  Restrições de Último Ano de Mandato (fls. 
58/59) - Desatendimento ao artigo 42 da LRF. 
  z)  Despesas com Publicidade e Propaganda 
Oficial (fl. 60) - O Município deixou de apresentar 
informações e documentos requisitados pela Auditoria, 
prejudicando a verificação dessas despesas. 
  Z1)  Atendimento à Lei Complementar estadual n. 
709/93, às Instruções e Recomendações do Tribunal (fls. 61/ 
63) – Remessa de dados incorretos ao Sistema AUDESP. 
Descumprimento de requisições de apresentação de documentos 
formuladas pela Auditoria, descumprindo os artigos 25 e 26 
da Lei Complementar citada e prejudicando a apuração de 
todas as questões relativas às contas da gestão. 
Descumprimento de recomendações do Tribunal. 
 
1.3   O Prefeito Responsável e o atual Chefe do 
Executivo foram notificados (pessoalmente às fls. 4 e 5 e 
pela imprensa à fl. 98). Foi prorrogado o prazo 
inicialmente concedido para defesa (fl. 111). 
 
1.4   Em cumprimento à determinação de fl. 127, a 
Auditoria relacionou os documentos necessários ao completo 
exame das contas (fls. 128/133). 
  Determinei a notificação pessoal do atual 
Prefeito Municipal para apresentá-los (fl. 135). 
  Em resposta, vieram aos autos documentação e 
esclarecimentos: 
  a)  Planejamento e Execução Física – Não há lei 
municipal específica a respeito da concessão de auxílios, 
subvenções e contribuições, que são normatizados pela LDO e 
pela LOA. 
  b)  Realização Operacional – Criação, Expansão e 
Aprimoramento da Ação no Governo Municipal – É apresentada 
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certidão da Secretaria de Obras do Município a respeito da 
ação do Governo. 
  c)  Outros Índices de Desempenho Operacional – 
Área da Saúde – É apresentada declaração a respeito do 
solicitado pela Auditoria. 
  d)  Dívida Ativa – É apresentada certidão 
emitida pela Diretoria de Lançadoria a respeito da cobrança 
amigável da dívida. 
  e)  Multas de Trânsito – É apresentado relatório 
sobre os recolhimentos ao FUNSET. A parcela pertencente ao 
FUNSET é retida automaticamente por ocasião do pagamento da 
multa. É apresentada cópia do convênio celebrado com o 
DENATRAN, dos processos de despesas com recursos de multa 
de trânsito e da conciliação bancária de 31-12-08. 
  f)  Despesas com Precatórios Judiciais e 
Requisitórios de Baixo Valor – Em 31-12-09, o Município era 
devedor de três precatórios judiciais que deveriam ter sido 
quitados naquele exercício. É apresentado relatório, 
mencionando os credores e os valores envolvidos. 
  g)  Transferências de Recursos – Concedidos: as 
prestações de contas estão sendo analisadas em autos 
próprios (TC-1085/013/09, TC-1089/013/09 e TC-1065/013/09). 
Recebidos: encaminhou cópia do protocolo de prestação de 
contas existente na Prefeitura. 
  h)  Gerenciamento da Folha de Pagamento – é 
apresentada cópia do convênio celebrado com o BANCO 
SANTANDER. 
  i)  Ordem Cronológica de Pagamentos – É 
apresentado o demonstrativo da dívida flutuante e o 
relatório de restos a pagar foi juntado à prestação de 
contas geral, discriminando os referentes à Administração, 
Saúde e Educação. 
  j)  Encargos Sociais – São apresentadas 
certidões de INSS, FGTS e Tributos Federais. 
  k)  Parcelamentos de Contribuições Sociais – Em 
27-06-10 foi protocolado na agência da Receita Federal 
pedido de informações a respeito da situação dos 
parcelamentos das contribuições sociais, não havendo até 
agora resposta. Assim que ela for recebida, será 
encaminhada ao Tribunal. 
  l)  Despesas com Publicidade e Propaganda – É 
apresentado relatório com as informações necessárias a 
respeito das despesas com publicidade e propaganda. 
 
1.5   A Auditoria, diante do acrescido aos autos, 
aduziu o seguinte: 
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  a)  Planejamento e Execução Física - Houve 
descumprimento do artigo 26 da LRF. 
  b)  Realização Operacional – Criação, Expansão e 
Aprimoramento da Ação no Governo Municipal – O atual 
Prefeito informa que nada consta sobre obras concluídas nas 
funções: 10 - Saúde; 12 - Educação; 13 - Cultura; 15 - 
Urbanismo; 16 - Habitação; 17 - Saneamento; 18 - Gestão 
Ambiental; 26 - Transporte, 27 - Desporto e Lazer. 
  c)  Outros Índices de Desempenho Operacional – 
Área da Saúde – O atual Prefeito informou a existência de 
políticas específicas para controle da taxa de mortalidade 
infantil, taxa de mortalidade da população entre 15 e 34 
anos, taxa de mortalidade da população de 60 anos ou mais e 
de mães adolescentes. 
  d)  Dívida Ativa – Foi apresentada certidão 
informando que foram expedidas aproximadamente 9.000 
notificações e entregues com sucesso cerca de 7.200; 
portanto, perto de 1.800 não foram entregues; 5.750 
contribuintes notificados procuraram a Prefeitura para 
negociação do débito. 
  e)  Multas de Trânsito – Há divergência na 
contabilidade da Prefeitura em relação à arrecadação de 
multas de trânsito, de R$ 2.309,33; mas a manifestação não 
apresentou explicação para essa discrepância. 
  f)  Despesas com Precatórios Judiciais e 
Requisitórios de Baixo Valor - A Prefeitura deixou de 
apresentar o demonstrativo da dívida fundada, não podendo a 
auditoria certificar que o saldo de precatórios para o 
exercício seguinte está corretamente contabilizado. As 
falhas apontadas no relatório inicial não foram afastadas. 
  g)  Transferências de Recursos – Concedidos: 
abordado pela auditoria, as transferências de recursos 
estão sendo examinadas em autos próprios, não cabendo 
examiná-las nestes autos. Recebidos: o Município encaminhou 
o protocolo de prestação de contas da Secretaria de Estado 
da Saúde, de 06-08-09; mas pende de comprovação a prestação 
de contas de outros recebidos do Governo do Estado: 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social; 
Secretaria de Economia e Planejamento; Casa Civil; 
Secretaria da Educação. 
  h)  Gerenciamento da Folha de Pagamento - 
Conforme declaração da Prefeitura, o salário dos servidores 
durante 2008 foi pago pelo BANCO BANESPA, que se 
comprometeu a prestar apoio financeiro de R$ 900.000,00 ao 
Projeto “Guariba para Todos”. Não há comprovação documental 
do ingresso desses recursos nos cofres municipais. 
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  i)  Ordem Cronológica de Pagamentos – O 
demonstrativo da dívida flutuante apresentado pelo 
Município demonstra o descumprimento da ordem. 
  j)  Encargos Sociais – Foram encaminhadas as 
certidões requisitadas referentes ao INSS, FGTS e tributos. 
  k)  Parcelamentos de Contribuições Sociais – 
Apenas foi comprovado o protocolo de pedido de informações 
à Receita Federal sobre a situação dos parcelamentos das 
contribuições sociais. 
  l)  Despesas com Publicidade e Propaganda: o 
Município realizou gastos de publicidade e propaganda 
oficial com afronta ao artigo 73, VI, “b”, da Lei n. 9.504/ 
97. Os gastos superaram a média dos três últimos 
exercícios. 
 
1.6   O Ex-Prefeito e o Atual Chefe do Executivo foram 
notificados diante das considerações e dos dados de fato 
constantes do relatório de auditoria de fls. 22/71, 
complementado às fls. 301/308, bem assim, do acrescido de 
fls. 143/300, para que apresentassem as alegações de seus 
interesses. 
 
1.7   O Prefeito Responsável obteve vista dos autos 
(fl. 310) e extraiu cópias de fls. 22/71, 301/308 e 
143/300. Em seguida, solicitou prorrogação de prazo e 
suspensão do processo até decisão da ação judicial cautelar 
de exibição de documentos, que se encontra em tramitação. 
  O despacho de fl. 316 registrou que o atual 
Prefeito juntou aos autos documentação faltante e sobre ela 
a Fiscalização deste Tribunal já se manifestou, não havendo 
porque suspender o processo. Também concedeu ao Prefeito 
prazo complementar para eventuais justificativas. 
 
1.8   O Ex-Prefeito requereu, mais uma vez, suspensão 
dos prazos em curso neste procedimento de prestação de 
contas. 
  Com o despacho de fl. 326, considerei que a 
questão já estava resolvida no âmbito desta Corte. 
 
1.9   A Unidade de Economia da Assessoria Técnica (fls. 
327/331) confirmou a conclusão da auditoria de que foi 
descumprida a sistemática constitucional de quitação dos 
precatórios judiciais. No tocante aos resultados contábeis, 
considerou que a Administração não deu o cumprimento devido 
às prescrições da LRF, sendo insatisfatórios os índices de 
solidez da economia e das finanças do Município. Destacou a 
inexistência de disponibilidade financeira para cobertura 
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integral das dívidas de curto prazo, descumprindo o artigo 
42 da LRF. Opinou pela emissão de parecer desfavorável à 
aprovação das contas. 
  O Setor de Cálculos (fls. 332/334) observou que o 
interessado, até a ocasião, não havia apresentado objeção 
de mérito aos ajustes efetuados pela Auditoria do Tribunal 
no demonstrativo de aplicação no ensino. Diante disso, 
confirmou os percentuais apurados pela Auditoria, que 
demonstram: investimento total no ensino foi de apenas 
18,2% das receitas de impostos; aplicação de apenas 55,0% 
dos recursos oriundos do FUNDEB no pagamento dos 
profissionais do magistério da educação básica; 
investimento de apenas 91,9% do total dos recursos oriundos 
do FUNDEB no período fixado pelo artigo 21, caput e § 2º, 
da Lei n. 11.494/07. Acrescentou que, apesar da auditoria 
apontar aumento de 0,5% de despesas com pessoal nos últimos 
180 dias do mandato, o fato se deve ao pagamento de 13º 
salário em dezembro de 2008, não havendo descumprimento do 
artigo 21, parágrafo único, da LRF. 
  A Unidade Jurídica (fls. 335/341) e a Chefia (fl. 
342) do órgão técnico entenderam que diversas falhas 
apontadas no relatório da auditoria, em especial, o 
descumprimento dos artigos 212 da Constituição, 60, XII, do 
ADCT-CF e 21, caput e § 2º, da Lei n. 11.494/07, bem como o 
insuficiente pagamento de precatórios judiciais e 
requisitórios de baixa monta, aliadas aos resultados 
contábeis negativos e à infração ao artigo 42 da LRF estão 
a impor a emissão de parecer desfavorável à aprovação das 
contas. 
 
1.10  No mesmo sentido concluiu a digna SDG (fls. 
344/345). Destacou que o grupo de irregularidades é 
agravado pela omissão no dever de prestação de contas, 
diante da falta de apresentação de documentos exigidos 
pelas Instruções desta Corte. 
 
1.11  Os autos informam (fls. 32/36) que o Município 
aplicou no ensino o total de apenas 18,2% das receitas de 
impostos, descumprindo o artigo 212 da Constituição. No 
pagamento dos profissionais do magistério da educação 
básica, investiu apenas 55,0% dos recursos oriundos do 
FUNDEB no exercício, desatendendo o artigo 60, XII, do 
ADCT-CF. Descumpriu o artigo 21, caput e § 2º, da Lei n. 
11.494/07, investindo no período fixado apenas 91,9% dos 
recursos oriundos do FUNDEB no exercício. 
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  Em ações e serviços da saúde, o Município 
investiu 22,5% da receita de impostos, cumprindo o artigo 
77, III, do ADCT-CF (fls. 36/38). 
  As despesas com pessoal corresponderam a 43,3% 
das receitas correntes, atendendo o artigo 20, III, “b” da 
LRF (fl. 56). 
  A receita prevista foi de R$ 41.035.000,00, a 
realizada de R$ 49.231.486,60 e a receita corrente líquida 
de R$ 48.908.907,05. 
  O exercício apresentou déficit orçamentário de 
7,2% e, em 2007, déficit de 1,2% (fl. 42). O resultado 
financeiro1 apresentou déficit de R$ 6.377.799,29 e, em 
2007, de R$ 1.404.929,82. O estoque de restos a pagar foi 
de R$ 7.395.040,32 e, em 2007, de R$ 1.923.038,95 (fl. 57). 
O estoque da dívida ativa foi de R$ 4.148.328,89 e, em 
2007, de R$ 3.136.687,84 (fl. 30). 
  O Prefeito e o Vice Prefeito receberam subsídios 
nos limites das normas de regência (fl. 54). 
 
1.12  Pareceres anteriores: 
  2005:  favorável, com recomendações: adotar 
medidas para recebimento da dívida ativa; aplicar os 
recursos da CIDE na finalidade própria; cumprir o repasse 
decendial às contas do ensino; cumprir o orçamento, 
eliminando os déficits de execução; observar a Lei n. 
8.666/93; cumprir as Instruções do Tribunal (TC-
2857/026/05, publicado em 15-03-07). 
  2006:  favorável, com recomendações: atender 
as propostas dos Órgãos Técnicos (fl. 206), evitando à 
aplicação da sanção prevista no artigo 104 da Lei 
Complementar estadual n. 709/93 em caso de reincidência 
(TC-3309/026/06, publicado em 07-03-08). 
  2007: desfavorável, diante da insuficiente 
aplicação no ensino (apenas 23,2% da receita de impostos) e 
no pagamento dos profissionais do magistério da educação 
básica (apenas 58,7% dos recursos do FUNDEB), descumprindo 
os limites legais. Também comprometem as contas o déficit 
orçamentário, o aumento do déficit financeiro (acréscimo de 
55,41% em relação ao exercício anterior) e inconsistências 
contábeis (TC-2446/026/07, publicado em 03-09-09). 

                     

1  Dados de fls. 43 do relatório da Auditoria e 71/74 do Anexo I: 
SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 Ativo Financeiro R$ Passivo Financeiro R$ Resultado R$ 
2007 1.331.561,60 2.736.491,42 (1.404.929,82) 

2008 1.690.716,40 8.068.515,69 (6.377.799,29) 

 



 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

 

 

 
 
2. VOTO  
 
2.1   O exame das contas, com observância dos 
princípios da unidade, universalidade e anualidade, revela 
expressivo somatório de graves irregularidades, que as 
comprometem inteiramente. 
  Muitas dessas irregularidades   ——várias delas 
recorrentes   ——cf. item 1.12, supra——   têm tal gravidade, 
que, ainda que isoladas, já impediriam a aprovação das 
contas. É o que ocorre com o descumprimento dos limites de 
investimento no ensino previstos em regras constitucionais 
e da sistemática constitucional para pagamento dos 
precatórios judiciais. 
   Entre as irregularidades graves destaca-se a 
insuficiente aplicação total no Ensino, com infração ao 
artigo 212 da Constituição; a aplicação correspondeu a 
apenas 18,2% da receita de impostos, incluídos os 
transferidos. Igualmente foi descumprido o artigo 60, XII, 
do ADCT-CF, porquanto investidos apenas 55,0% dos recursos 
oriundos do FUNDEB no pagamento do magistério da educação 
básica. Além disso, o Município descumpriu a obrigação de 
investir a totalidade dos recursos oriundos do FUNDEB no 
exercício dentro do prazo a que se refere o artigo 21 da 
Lei n. 11.494/07, limitando-se a aplicar apenas 91,9% dos 
mesmos (fls. 32/36). 
 
2.2   Acresce que o exercício apresentou péssimos 
resultados: houve déficit orçamentário2 de 7,2% (fl. 42) e 
déficit financeiro de R$ 6.377.799,29 (fl. 43 destes autos 
e 71/74 do anexo I). Esses resultados têm, ainda, a 
agravante de que acirram o processo de desequilíbrio das 
contas públicas, iniciado no exercício anterior (cf. item 
1.12, supra) e agora profundamente acelerado. 
 
2.3   Verifica-se, aliás, que esses mesmos pecados 
graves já haviam motivado parecer desfavorável às contas de 
2007 (cf. item 1.12, supra). 
 
2.4   No tocante aos precatórios judiciais   ——pecado 
igualmente mortal, pois implica descumprimento de 
sistemática disciplinada pela Constituição——   nada elimina 

                     

2  Este Tribunal alertou o Prefeito, durante o exercício, da 
necessidade de ajustes na execução orçamentária, para que fosse 
alcançada a meta estabelecida. 



 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

 

 

a constatação da fiscalização in loco, que verificou 
pagamento inferior ao mínimo estabelecido pelo artigo 100 
da Constituição e pela sua Emenda n. 30, de 2.000 (fls. 39/ 
40). 
  Se o Prefeito Responsável não houvesse 
desconsiderado a atividade do Poder Judiciário de 
criteriosamente constituir os precatórios judiciais, os 
resultados orçamentário e financeiro seriam ainda piores. 
 
2.5   O exercício apresentou resultados negativos: 
déficit orçamentário3 de 7,2% (fl. 42); déficit financeiro 
de R$ 6.377.799,29. Foi o que constatou a auditoria e foi 
confirmado pelos órgãos técnicos deste Tribunal (itens 1.2 
e 1.9, supra). 
  O resultado orçamentário negativo é agravado pela 
constatação da auditoria de que para ele concorreu 
Suplementação de dotação por excesso de arrecadação na 
realidade inexistente. E não se pode perder de vista que os 
resultados seriam muitos piores se houvesse sido honrada 
obrigação básica da Administração, como o pagamento dos 
débitos constituídos pelo Poder Judiciário. 
 
2.6   Também ficou bem caracterizado nos autos o 
descumprimento do artigo 42 da LRF, diante do crescimento 
da indisponibilidade financeira do Município para cobertura 
dos restos a pagar nos dois últimos quadrimestres do 
exercício, como demonstrado pela auditoria in loco às fls. 
58/59 dos autos. Trata-se de procedimento de tal gravidade 
que pode tipificar o crime previsto no artigo 359-C do 
Código Penal, o descumprimento do disposto no artigo 42 da 
LRF, igualmente bem evidenciado pelos órgãos técnicos do 
Tribunal. 
 
2.7   Todas as graves irregularidades apontadas ficaram 
bem comprovadas pelo relatório da auditoria in loco 
realizada pelos agentes da fiscalização deste Tribunal e 
não foram infirmadas pelo Prefeito Responsável, apesar das 
múltiplas oportunidades de defesa que lhe foram concedidas 
por este Tribunal. 
  Outras falhas apontadas pela Auditoria nos itens 
“Planejamento e Execução Física”, “Realização Operacional – 
Criação, Expansão e Aprimoramento da Ação do Governo”, 
“Outros Índices de Desempenho Operacional - Área de Saúde”, 
“Fiscalização das Receitas”, “Dívida Ativa”, “Contribuição 

                     

3  Houve alerta durante o exercício examinado devido à 
incompatibilidade com a meta estabelecida. 
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de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE”, “Despesas com 
Saúde”, “Transferências à Câmara dos Vereadores”, “Despesas 
em Regime de Adiantamento”, “Evolução da Dívida”, 
“Licitações”, “Ordem Cronológica de Pagamentos”, “Pessoal”, 
“Encargos Sociais”, “Almoxarifado”, “Resultados Fiscais”, 
“Transparência da Gestão Pública”, “Despesas com 
Publicidade e Propaganda Oficial”, “Atendimento à Lei 
Complementar estadual n. 709/93” e “Instruções e 
Recomendações do Tribunal” também subsistem. Não foram 
descaracterizadas pelo Prefeito Responsável, que não 
utilizou nenhuma das várias oportunidades que lhe foram 
concedidas (itens 1.3, 1.6, 1.7 e 1.8) para prestar 
qualquer contribuição objetiva que pudesse ensejar a 
aprovação das suas contas ou para dar maior transparência a 
elas. 
 
2.8   O acessório TC-1975/126/08 (Acompanhamento da 
Gestão Fiscal) trata de questões abordadas no relatório da 
Auditoria e serviu de subsídio para o exame das contas. 
Portanto, deve permanecer apensado a estes autos. 
 
2.9   Diante do exposto, acolho a conclusão convergente 
dos órgãos técnicos desta Corte e voto pela emissão de 
parecer desfavorável às contas. 
  Voto pela formação de autos apartados destinados 
a tratar do pagamento de horas extras, bem como de 
diferenças salariais indevidas aos servidores. Voto, ainda, 
pela formação de autos próprios para tratar do noticiado 
convênio celebrado com o Banco Santander. 
  Determino que o acessório TC-1975/126/08 
permaneça apensado a estes autos. 
  Encaminhe-se cópia do parecer e das 
correspondentes notas taquigráficas à consideração do 
Ministério Público. 
 
2.10  Esta deliberação não alcança os atos pendentes de 
apreciação por este Tribunal. 
 
  Sala das Sessões, 19 de outubro de 2010. 
 
 

CLÁUDIO FERRAZ DE ALVARENGA 
CONSELHEIRO 

 


