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Segunda Câmara 
Sessão: 9/11/2010 
 
106 TC-001765/026/08 – CONTAS ANUAIS 
Prefeitura Municipal: Cotia. 
Exercício: 2008. 
Prefeito(s): Joaquim Horácio Pedroso Neto. 
Advogado(s): Graziela Nóbrega da Silva, Eduardo Leandro de 
Queiroz e Souza, Eliana dos Santos e outros. 
Acompanha(m): TC-001765/126/08 e Expediente(s): TC-
021891/026/08. 
Auditada por:    GDF-4 - DSF-I. 
Auditoria atual: GDF-4 - DSF-I. 
 

Aplicação no Ensino:     26,24% 
Aplicação na valorização do magistério: 61,57% 
Utilização em 2008 dos recursos do FUNDEB: 95,93% 
Aplicação na Saúde:     17,41% 
Despesas com Pessoal e Reflexos:   41,78% 
Superávit Orçamentário:     3,54% 

 
Relatório 
 
 Em exame, as contas da Prefeitura Municipal de Cotia, 
relativas ao exercício de 2008, que foram auditadas pela 
equipe técnica da 4ª Diretoria de Fiscalização.  
 As ocorrências anotadas no relatório de auditoria, de 
fls. 24/98, são as seguintes: 

 
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FÍSICA 
- a lei orçamentária anual contém autorização para abertura 
de créditos suplementares em percentual superior à inflação 
estimada para o período.  
 
FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS 
IPVA: diferença entre o valor registrado no balancete 
analítico da receita e o disponibilizado pela Secretaria 
Estadual da Fazenda. 
 
DÍVIDA ATIVA 
- cobrança ineficaz; 
- não há conciliação entre os valores registrados nos 
departamentos de contabilidade e no setor da Dívida Ativa; 
- divergência entre o valor escriturado no livro da Dívida 
Ativa e o inscrito na demonstração das variações 
patrimoniais.  

 



 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO 

 

 

 

2 

MULTAS DE TRÂNSITO 
- o departamento de contabilidade não efetua conciliação 
entre as contas de receita e o efetivamente recebido. 
 
ROYALTIES 

- o município não movimenta, em sua conta vinculada, a 
receita de royalties, daí ensejando o desvio de finalidade 
combatido no parágrafo único do artigo 8º da Lei de 
Responsabilidade Social. No exercício, foi arrecadada a 
quantia de R$ 12.275,55. 
 
APLICAÇÃO NO ENSINO  
- após excluir os valores referentes aos empenhos inscritos 
em restos a pagar não liquidados até 31/01/2009, a 
auditoria, constatou a infringência ao artigo 21, “caput”, 
da Lei Federal 11.494/07; 
- divergência entre o valor registrado no demonstrativo da 
aplicação no ensino e o demonstrado pelo sistema AUDESP em 
relação às despesas empenhadas com recursos próprios.  

 
DESPESAS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS E REQUISITÓRIOS DE BAIXA 
MONTA 
- no balanço patrimonial, o saldo da conta precatório, em 
31/12/08, diverge do demonstrativo da dívida em 
R$361.482,39. Este valor corresponde a precatórios que 
foram pagos em janeiro de 2009. 
 
ADIANTAMENTOS 
- processos de prestação de contas de adiantamentos fora do 
prazo estipulado pelo artigo 5º da Lei n.º 1.320/05; 
- devolução de numerário sem correção, em desacordo com o § 
2º do artigo 11 da Lei de adiantamentos. 
 
OUTRAS DESPESAS 
- incidência de multas e juros de mora por atraso no 
pagamento das contas de água e luz; 
- falta de controle nas ligações de telefone celulares.  

 
INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO 
FINANCEIRO 
- o balanço patrimonial registra as pendências relativas ao 
passivo judicial em conta genérica do Passivo Permanente; 
- o valor dos precatórios não consta do Anexo 16 – 
Demonstração da Dívida Fundada; 
- divergência entre o saldo da demonstração da dívida 
flutuante e o consignado no balanço patrimonial. 
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CONTRATOS REMETIDOS AO TRIBUNAL 
- contratos encaminhados extemporaneamente. 
 
EXECUÇÃO CONTRATUAL 
Prestação de serviços de limpeza pública (R$ 8.785.224,00): 
não houve empenho nem pagamento de faturas emitidas no 
exercício, alegando-se a falta de dotação.  
Concessão e permissão de serviços públicos: a contratação 
da empresa Viação Danúbio Azul Ltda., para concessão de 
serviços públicos de transporte urbano de passageiros, por 
meio de dispensa de licitação, tornou-se uma prática 
contínua pela Prefeitura, contrariando assim a Lei de 
regência.  
 
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS 
- atendimento parcial, com alguns pagamentos não 
relacionados e quebra da ordem, sem justificativa; 
- a auditoria verificou a inobservância da ordem 
cronológica de pagamentos nos valores inferiores ao limite 
de remessa. 
 
PESSOAL 
- manutenção de cargos em comissão que não possuem as 
características de direção, chefia e assessoramento. 
 
ENCARGOS SOCIAIS 
Previdência local: a Prefeitura não vem recolhendo o valor 
correspondente à sobrecarga para custeio administrativo, 
nos termos do artigo 15 da Lei Municipal n.º 1.448/08, 
referente ao período de janeiro a dezembro/08 e 
gratificação de natal/08. Houve inscrição em Dívida Ativa 
desse valor ainda no exercício.  
 
RESULTADOS FISCAIS 
- diferença de R$ 1.126.636,39 entre a Receita Corrente 
Líquida publicada e a registrada no sistema AUDESP; 
- divergência no resultado primário e no resultado nominal, 
comparando aos dados do sistema AUDESP e o relatório 
resumido da execução orçamentária. 
 
RESTRIÇÃO DE ÚLTIMO ANO DE MANDATO 
Artigo 42 da LRF: divergência entre os valores registrados 
no sistema AUDESP e os consignados nos demonstrativos 
contábeis. 
 
AUMENTO DA DESPESA DE PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO 



 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO 

 

 

 

4 

MANDATO: os valores apontados na “Despesas com Pessoal” 
diferenciam-se dos valores registrados no sistema AUDESP, 
em função da alimentação de dados pela origem. 
 
ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO 
TRIBUNAL 
- atendimento parcial das Instruções e recomendações do 
Tribunal; 
- remessa parcial da prestação de contas e intempestiva das 
relações dos admitidos por concurso público e prazo 
determinado e o quadro de pessoal de 31/12. 
 
 Notificado, o responsável retirou cópia do relatório 
de auditoria e em prazo dilatado a pedido juntou aos autos 
alegações de defesa e documentos. 

Contestou algumas considerações lançadas pela equipe 
de fiscalização, informou que medidas corretivas já foram 
adotadas para outras, e procurou justificar ou demonstrar a 
legalidade dos demais procedimentos, ponderando, em linhas 
gerais, que não houve qualquer prejuízo ao erário. 

Especificamente em relação aos recursos provenientes 
do FUNDEB, assegurou que o município aplicou, no período, 
valores além daqueles repassados pelo Estado. Argumentou, 
ainda, que efetuou o pagamento de obrigações relativas a 
repasses efetuados no exercício de 2007, no montante de R$ 
103.309,90 cujo valor, glosado naquele período, deve ser 
considerado no cômputo do FUNDEB de 2008, tendo em vista 
tratar-se de despesas liquidadas no exercício.   

Manifestando-se nos autos, a Assessoria Técnica, sob o 
enfoque econômico-financeiro (fls. 130/131), considerou 
satisfatórios os resultados orçamentário, financeiro, 
econômico e patrimonial registrados no exercício, 
evidenciando estarem eles ajustados às exigências da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Também satisfatórios foram os 
índices de solidez da economia e das finanças do Município, 
além de registrar o cumprimento ao contido no artigo 42 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Em relação às falhas registradas nos demonstrativos do 
ente, considerou que as justificativas encaminhadas 
poderiam ser aceitas, já que tais anomalias não acarretaram 
prejuízo à correta análise da matéria.  

Posto isso, sem embargo da análise dos demais tópicos 
do relatório, opina pela emissão de parecer favorável às 
contas da Prefeitura Municipal de Cotia, relativas ao 
exercício de 2008 
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 Analisando especificamente a questão alusiva aos 
recursos destinados ao FUNDEB, o setor de cálculos da 
Assessoria Técnica (fls. 132/137) entende que a pretensão 
do interessado não encontra guarida na lei de regência.  
 

Lembra que a parcela diferida do FUNDEB (5%), a ser 
utilizada no primeiro trimestre do exercício seguinte, está 
vinculada às receitas recebidas pelo Fundo naquele período, 
com acompanhamento da aplicação apartada em relação às 
despesas realizadas com os recursos auferidos em exercício 
posterior, mediante abertura de crédito adicional, restando 
cristalino que o acompanhamento da utilização do saldo 
residual do FUNDEB é efetuado separadamente.  

 
 Assim, ratificando os cálculos da auditoria, atesta 
que a Prefeitura de Cotia:  
 

a) aplicou no ensino o correspondente a 26,24% das 
receitas oriundas de impostos e transferências, em 
atendimento ao contido no artigo 212 da Constituição 
Federal;  

b)  cumpriu o artigo 60, inciso XII do ADCT da 
Constituição Federal, aplicando 61,57% dos recursos 
do FUNDEB para remuneração dos profissionais do 
magistério da educação básica; e 

c)  a administração empenhou e pagou 94,56% da totalidade 
dos recursos do FUNDEB, utilizando a parcela diferida 
no primeiro trimestre de 2009.  
 

 Sob o enfoque jurídico, a Assessoria Técnica (fls. 
138/145), com o endosso de sua Chefia (fls. 146), não 
obstante tenha registrado aspectos positivos nos 
demonstrativos do Executivo, destacou a infringência ao 
artigo 21, “caput”, da Lei Federal 11.494/07, para 
manifestar-se pela emissão de parecer desfavorável às 
contas da Prefeitura Municipal de Cotia.  
 
 A douta SDG (fls. 147/149) seguiu o mesmo 
entendimento, lembrando apenas que “muito embora a falta de 
aplicação não tenha se dado por vontade do dirigente 
municipal, mas exclusivamente em razão do entendimento da 
fiscalização, o percentual final de aplicação ficou abaixo 
do mínimo de 95%”.  
  

Vindo os autos ao gabinete, verifiquei que a questão 
alusiva à infringência ao artigo 21, “caput” da Lei Federal 
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nº 11.494/07 não havia constado expressamente como falha no 
laudo de fiscalização.  

 
Em sendo assim, determinei nova notificação ao 

interessado, fixando-lhe prazo para que trouxesse alegações 
que entendesse oportunas. Em resposta, fez juntar ao feito 
novas alegações, acompanhadas de vasta documentação.  

 
Em apertada síntese, procura demonstrar, nesta 

oportunidade, que, seja pelo empenhamento da despesa até 
31/12/2008 ou pelo pagamento até 31/01/2009 das obrigações 
contraídas, a administração municipal aplicou integralmente 
os recursos provenientes do FUNDEB no exercício de 2008.  

  
Em nova manifestação, a Assessoria especializada 

manteve as exclusões promovidas. 
  
O parecer de SDG ocorreu nos seguintes termos:  
 
“Ante as justificativas complementares da origem, 

Vossa Excelência determina a intervenção do setor de 

cálculos que, de forma bastante explicativa, mantém a glosa 

principal: a dos restos a pagar não quitados até o período 

adicional de 1º a 31 de janeiro do ano seguinte.  

Contudo, alerta tal setor que não houve reeleição do 

responsável, o qual, de outro lado, provisionou, 

monetariamente, todos os restos a pagar da educação.  

Nisso, pude ver, no sítio oficial do município, que o 

atual Prefeito é o senhor Antônio Carlos de Camargo e, 

também, que o gestor da presente conta lastreou, com sobra 

de 2,781 milhões, todos os resíduos a pagar da educação.  

Nesse rumo tenho a dizer: por diversas vezes, 

posicionei-me que, sob tal contexto, não há de prevalecer a 

glosa em questão, conquanto o desacerto foi do subseqüente 

mandatário e, não, do responsável da conta em debate.  

Afastada a impugnação dos restos a pagar, observo que 

a aplicação do FUNDEB significou 95,93%, cumprindo-se assim 

o artigo 21, caput e § 2º, da Lei Federal 11.494, de 2007.”  

 
 Subsidiaram o exame dos autos o acessório TC- 
001765/126/08 (Acompanhamento da Gestão Fiscal) e o 
expediente TC 21891/026/08 em que o senhor Prefeito 
Municipal encaminha, para conhecimento, cópia do Decreto nº 
6.320/08 que dispõe sobre “condutas proibidas no âmbito da 
administração municipal, no tocante aos pleitos 
eleitorais”. 



 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO 

 

 

 

7 

  
 Contas anteriores: 
 
2007 - TC 2236/026/07 - favorável 
2006 - TC 3099/026/06 - desfavorável 
2005 - TC 2647/026/05 - desfavorável 
  

É o relatório.  
 
 
rcbnm 
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Voto 
TC-001765/026/08 

 

 Destaco, primeiramente, que os autos atestaram que o 
Município de Cotia cumpriu os limites constitucionais e 
legais de aplicação no ensino (Constituição, artigo 212); 
na valorização dos profissionais do magistério (ADCT, 
inciso XII, do artigo 60); na saúde (ADCT, artigo 77, § 1º) 
e em despesas com o pessoal (LRF, artigo 20, III, “b”). 

 A execução financeira dos precatórios também se 
revelou em ordem, pois houve o cumprimento da posição 
jurisprudencial desta Corte a respeito de sua liquidação. 

 Os repasses de duodécimos à Câmara Municipal foram de 
acordo com o previsto no artigo 29-A da Constituição 
Federal. 

 Os recursos oriundos da CIDE - Contribuição de 
Intervenção no Domínio Econômico foram utilizados de 
conformidade com as regras instituídas pela Lei Federal nº 
10.336/2001. 

 No exercício em exame, não foram firmados contratos de 
gestão, termos de parceria e convênios com valor sujeito à 
remessa a esta Corte de Contas. 

 O gasto com o pagamento dos subsídios aos agentes 
políticos manteve-se de acordo com o ato fixatório e dentro 
dos limites legais. 

 Os encargos sociais foram devidamente recolhidos. 

 Como bem atestou a Assessoria Técnica, a Administração 
registrou superávit orçamentário da ordem de 3,54%; o 
resultado econômico e o patrimonial foram positivos; o 
Município apresentou redução na dívida líquida de curto 
prazo; e a administração não incorreu nas restrições de 
último ano de mandato. 

 As admissões de pessoal ocorridas no exercício serão 
analisadas em autos próprios. 

 O município não firmou nenhum contrato de gestão, 
termo de parceria ou convênio com valor sujeito à remessa; 
os livros e os registros estão em ordem. 

Quanto aos recursos provenientes do FUNDEB, acolho, 
nesta oportunidade, o posicionamento de SDG e considero 
procedente a reversão da glosa das despesas inscritas em 
restos a pagar (R$ 698.273,23), tendo em vista que o 
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responsável deixou, em 31/12/2008, disponibilidade 
financeira suficiente para quitação daquelas despesas, 
embora o atual prefeito não tenha feito o devido pagamento 
até 31 de janeiro de 2009. 

Registro, quanto a isso, que recentes julgados desta 
e. Segunda Câmara1 têm considerado, em casos análogos, que 
não pode o ex-prefeito ser prejudicado por conduta de seu 
sucessor. 

Ademais, a maioria das impugnações remanescentes 
lançadas no laudo de auditoria foram, substancialmente, 
formais. Várias delas receberam explicações plausíveis e 
muitas já foram regularizadas, como informado nas 
justificativas. Sendo assim, podem ser relevadas. 

Posto isso, sou pela emissão de parecer favorável à 
aprovação das contas prestadas pelo Prefeito do Município 
de Cotia, relativas ao exercício de 2008, exceção feita aos 
atos porventura pendentes de apreciação por este Tribunal 
 
 À margem do parecer, determino que se expeça ofício ao 
Executivo com recomendações para que: aperfeiçoe os planos 
orçamentários; regularize o setor da dívida ativa; atenda 
as regras próprias na concessão de numerário em regime de 
adiantamento, na formalização dos contratos e na realização 
de procedimentos licitatórios; efetue gastos com 
parcimônia; e atenda às recomendações deste Tribunal. 
 
 É como voto.  

                     
1 TC-002066/026/08: Prefeitura Municipal de Santo André– Sessão de 17/8/2010 – 
Conselheiro Renato Martins Costa; TC-001608/026/08: Prefeitura Municipal de 
Ibitinga – Sessão de 24/8/2008 – Conselheiro Renato Martins Costa.  


