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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES 
 
SEGUNDA CÂMARA DE 30/08/11                 ITEM Nº68 

PREFEITURA MUNICIPAL – CONTAS ANUAIS – PARECER 
 
68 TC-000606/026/09 
Prefeitura Municipal: Estiva Gerbi. 
Exercício: 2009. 
Prefeito(s): Rafael Otávio Del Judice. 
Acompanha(m): TC-000606/126/09. 
Fiscalizada por:    UR-10 – DSF-II. 
Fiscalização atual: UR-10 – DSF-I. 
 

RELATÓRIO 
 
  Em exame as contas do Prefeito Municipal de 
Estiva Gerbi, referentes ao exercício de 2009. À 
vista das falhas apontadas pela Unidade Regional de 
Araras – UR-10 (fls.26/64), apresentou o 
responsável, Senhor Rafael Otávio Del Judice, após 
notificação (fl.66), os seguintes esclarecimentos 
(expediente TC-000010/010/11 - fls.76/114): 

 
1 - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO FÍSICA. 
� Falta de aprovação de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2009 e falhas na 
elaboração do PPA quanto ao estabelecimento dos 
custos estimados e das metas físicas. 
Defesa – Atribui os desacertos à anterior gestão.  
 
� A Lei Orçamentária Anual contém autorização para 
abertura de créditos suplementares acima da inflação 
estimada para o período. 
Defesa – Esclarece que a antecedente Administração 
deixou de elaborar a LDO e que a execução 
orçamentária do período obedeceu a Lei Orçamentária 
promulgada nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, 
especialmente em seus artigos 7º e 43.  
 
� Baixo índice de execução física. 
Defesa – Sustenta que a gestão física mais austera 
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possibilitou a redução do déficit orçamentário e a 
ocorrência de superávit financeiro, sem que fosse 
prejudicada a continuidade dos serviços públicos 
prestados.  
 
1.2.1 - ÁREA DE SAÚDE. 
� Taxa de mortalidade da população entre 15 e 34 
anos acima da respectiva daquela observada na região 
de governo. 
Defesa – Explica que os dados apresentados referem-
se ao exercício de 2.008 (11 óbitos) e que, no 
período em apreço, houve sensível redução para 03 
mortes. 
 
1.2.2 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA – IDEB. 
� Baixos índices para a educação básica, sem que 
fossem atingidas as metas previstas para 2009. 
Defesa – Além de sustentar que a queda no índice do 
IDEB não representa baixa qualidade do ensino e de 
informar que o município adota o sistema de 
progressão seriada, noticia a baixa frequência no 
dia da Prova Brasil, motivada pela ocorrência de 
fortes chuvas na região.   
 
2.1.1 - FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS. 
� Divergência entre os valores informados do IPVA 
e do FUNDEB e aqueles contabilizados. 
Defesa – Acredita que as pequenas diferenças 
derivaram de falhas na transmissão de dados pelos 
respectivos órgãos Estadual e Federal.  
  
2.1.2 - RENÚNCIA DE RECEITAS. 
� Renúncia de receita sem comprovação do 
cumprimento do artigo 14 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 
Defesa – Registra que a redução de multas e de juros 
não implica em renúncia de receitas, pois, mesmo com 
a concessão da anistia, o débito será pago pelo 
valor principal, devidamente corrigido, e que a Lei 
de Responsabilidade Fiscal impõe exigências somente 
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para os casos de natureza tributária.  
 
2.1.3 - DÍVIDA ATIVA. 
� Contabilização de valores no Balancete da 
Receita divergente daqueles registrados no Balanço 
Patrimonial. 
Defesa – Explica tratar-se de equívoco na 
implantação e no fornecimento de dados para o 
processo informatizado da dívida ativa do município. 
 
� Cobrança ineficaz. 
Defesa – Argumenta ter efetuado inúmeras cobranças 
administrativas e judiciais com vistas ao resgate 
dos créditos municipais, acrescentando que o 
Judiciário não consegue vencer o número de ações da 
espécie.  
 
2.1.6 - ROYALTIES 
� Infração ao artigo 8º da Lei Federal nº 
7.990/89. 
Defesa – Entende que o artigo 8º da Lei Federal nº 
7.990/89 apenas proíbe o emprego das receitas 
decorrentes dos royalties para o pagamento de 
despesas com o quadro de pessoal, informando que o 
município destinou os mencionados R$ 19.200,00 e 
correspondente complementação a programas de 
pavimentação e recuperação de rodovias.     
 
2.2.1 - APLICAÇÃO NO ENSINO. 
� Pagamento de despesas de exercício anterior com 
recursos de 2009, empenhos com receitas do FUNDEB 
acima das disponibilidades financeiras. Aplicação de 
93,84% das verbas do FUNDEB, descumprindo o artigo 
21 da Lei Federal nº 11.494/2007. 
Defesa – Discorda do apontamento, por entender que a 
fiscalização desconsiderou a amortização realizada 
com saldo disponível em dezembro de 2008 e o valor 
recebido no primeiro decênio de 2009, referentes aos 
recursos do exercício anterior (2008) que compõem o 
Fundeb na contabilização dos restos a pagar daquele 
período. Apresenta quadros demonstrativos da 
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utilização de 95,43% dos recursos do fundo no 
período em apreço.   
 
2.2.1.1 – GLOSAS DA FISCALIZAÇÃO. 
� Restos a pagar não quitados até 31/01/2010, 
despesas com nutricionista, com mochilas, com 
uniforme escolar, com roupas e acessórios para 
desfile, com camisetas e bermudas, com chocolates 
para os professores, com medalhas e com multas de 
trânsito. 
Defesa – Segundo o interessado, o atraso no repasse 
dos recursos do Fundeb pelo Governo Federal impôs a 
quitação dos restos a pagar do exercício somente 
após 31.01.2010. Acredita deva a nutricionista ser 
enquadrada junto aqueles que exercem atividades de 
natureza técnico-administrativa ou de apoio e que as 
despesas com o custeio de uniformes, de roupas, de 
acessórios para desfile, de medalhas sejam parte 
integrante dos gastos com a manutenção e o 
desenvolvimento do ensino, nos termos dos incisos 
II, III, V e VIII, da Lei Federal nº 9.394/96. 
Informa, por fim, que o valor da multa de trânsito 
foi devolvido ao erário mediante desconto em folha 
de pagamento do servidor que cometeu a infração.     
 
2.2.1.3 – OUTROS ASPECTOS DO FINANCIAMENTO DA 
EDUCAÇÃO LOCAL. 
� Plano de Carreira e Remuneração do Magistério 
sem a previsão do piso salarial nacional e Conselho 
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em 
desacordo com o previsto na Lei nº 11.494/2007. 
Defesa – Observa que o piso da remuneração do 
magistério municipal é superior ao nacional, 
noticiando a adoção de medidas para viabilizar a 
composição e o funcionamento do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb.    
 
 
2.2.2.2 - OUTROS ASPECTOS DO FINANCIAMENTO DA 
SAÚDE MUNICIPAL. 
� Falta de movimentação dos recursos da saúde por 
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meio do Fundo Municipal de Saúde. 
Defesa – Noticia a correção do defeito apontado. 
 
� Ausência de quantitativos físicos e financeiros 
no Plano Municipal de Saúde. 
Defesa – Alega ter a anterior gestão aprovado o 
Plano Municipal de Saúde. 
 
2.2.3 - DESPESAS COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS E 
REQUISITÓRIOS DE BAIXA MONTA. 
� Descumprimento da posição jurisprudencial deste 
E. Tribunal. 
Defesa – Além de pronunciar-se sobre os aspectos 
positivos da Emenda Constitucional 62/09, informa 
ter honrado todos os precatórios de pequeno valor, 
no período examinado.  
 
� Balanço Patrimonial não registra, adequadamente, 
as pendências relativas ao passivo judicial e falta 
de contabilização dos precatórios recebidos em 2009, 
para liquidação em 2010. 
Defesa – Comunica a correção dos desacertos 
apontados. 
 
2.2.5 - OUTRAS DESPESAS. 
� Gastos com combustíveis a título de 
Adiantamento. 
Defesa – De acordo com o responsável, a nota de 
empenho nº 4525/09, no montante de R$ 1.000,00, 
refere-se ao abastecimento de veículos da saúde, 
assim como diárias dos motoristas e dos servidores 
responsáveis pelo transporte de pacientes aos 
hospitais localizados em São Paulo. 
 
� Despesas sem prévio empenhamento. 
Defesa – Esclarece que os valores pagos sem prévio 
empenho referem-se ao reembolso de adiantamentos 
efetuados pelos servidores que, no exercício de suas 
funções, despenderam importâncias superiores ao 
previsto em empenho prévio para a execução dos 
serviços. 



 

 6

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
4.3 - DISPENSAS/INEXIGIBILIDADES. 
� Gastos indevidamente enquadrados no art. 24, 
inciso IV, da Lei 8.666/93. 
Defesa – Argumenta que o atraso, por mais de três 
meses, na entrega de cestas básicas aos servidores, 
no final da anterior gestão, configurou situação 
emergencial a respaldar as mencionadas aquisições 
diretas, com vistas a preservar a integridade física 
dos beneficiários. Noticia a realização de pregão 
presencial para a contratação de fornecedor da 
espécie.  
 
� Cotações de preços sem considerar o volume total 
a ser comprado. 
Defesa – Discorda da fiscalização e afirma que, 
embora sob a rubrica de valor unitário, a 
Administração já havia considerado a quantidade 
estimada a ser adquirida, alegando que o preço da 
cesta básica na ordem R$ 70,00 mostrou-e aquém da 
média do mercado.    
 
� Falta de publicação em diário oficial do ato de 
ratificação da autoridade superior. 
Defesa – Comunica a publicação do termo de 
homologação, da ratificação da dispensa de licitação 
do ajuste emergencial e do extrato do contrato no 
Jornal de Estiva, edições de 30.01.09 e 27.03.10, 
citando entendimentos doutrinários e 
jurisprudenciais para afastar eventual 
irregularidade pela falta de divulgação dos atos no 
diário oficial.  
 
� Gastos com publicidade oficial sem licitação. 
Defesa – Além de informar sobre a existência de um 
único jornal de circulação local, afirma que os 
gastos impugnados ocorreram somente entre janeiro e 
maio de 2009, ante à necessidade de publicação de 
atos essenciais à continuidade dos serviços 
disponíveis à população.  
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5.2 - CONTRATOS EXAMINADOS IN LOCO. 
� Falta de publicação de extratos de contratos no 
Diário Oficial. 
Defesa – Informa que os extratos do contrato nº 
46/09 e do correspondente termo aditivo foram 
publicados nos periódicos “O Regional” e “Polêmica”, 
edições de 16.06.09 e 28.12.09. 
 
� Justificativa insuficiente para efetivação de 
termo aditivo visando alteração de contrato de 
merenda escolar. 
Defesa – Alega que o aditamento decorreu de 
Instrução Normativa expedida pelo Ministério da 
Educação que alterou a composição do cardápio 
alimentar dos estudantes. 
 
5.3 - EXECUÇÃO CONTRATUAL. 
� Construção de Unidade Básica de Saúde com falhas 
no acabamento e trincas nas paredes. 
Defesa – Noticia a notificação da empresa contratada 
e a consequente reparação dos problemas 
apresentados. 
 
7.1.1 - CARGOS EM COMISSÃO. 
� Servidores comissionados sem as atribuições de 
direção, de chefia e de assessoramento. 
Defesa – Sustenta a adequação dos cargos de 
Coordenador de Programas Especiais, de Gerente de 
Divisão, de Professor Coordenador e de Assessor de 
Departamento ao preceituado pelo inciso V, do artigo 
37, da Constituição Federal.  
 
7.1.2 - EFETIVAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO 
PÚBLICO. 
� Admissões, sem a realização de concurso público, 
de quatro servidores para o cargo de Agente 
Comunitário de Saúde. 
Defesa – Procura demonstrar que os servidores foram 
admitidos após prévia aprovação em processo seletivo 
realizado por entidade conveniada da Prefeitura, por 
força da Lei Municipal nº 364/2001. 
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8 - SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS. 
� Falta de cobrança de parcelas de dívidas 
referentes a pagamentos a maior de subsídios de 
agentes políticos (Vereadores). 
Defesa – Segundo a origem, os Vereadores Antonio 
Amarildo Del Giudice, André Luiz Galhardoni, Sidney 
Ferreira e Niverson Gomes da Silva Junior firmaram 
termo de confissão de dívida e efetuam o pagamento 
dos débitos, informando que o Executivo promoverá 
ações de cobrança em face dos Senhores Edivaldo 
Rodrigues Barbosa, José Silvio de Abreu e Reinaldo 
Luiz Guedes.   
 
9.1 - ALMOXARIFADO. 
� Falhas no controle dos estoques. 
Defesa – Comunica a correção do defeito apontado. 
 
9.2 - BENS PATRIMONIAIS. 
� Controle Patrimonial precário. 
Defesa – Noticia a implantação de sistema 
informatizado específico para o controle dos bens 
patrimoniais. 
 
12.2 - RESULTADOS FISCAIS. 
� Aumento da Dívida Consolidada Líquida. 
Defesa – Atribui o crescimento da dívida consolidada 
líquida à regularização dos débitos junto ao INSS e 
ao FGTS, bem como ao pagamento de dívidas 
trabalhistas e judiciais contraídas pela anterior 
gestão.  
 
13 - TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA. 
� Ausência de realização de audiências públicas 
(PPA, LDO) e falta de publicação de resultados 
fiscais em página eletrônica do município. 
Defesa – Noticia a adoção de medidas visando a 
correção dos desacertos apontados.  

 
14.1 - ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA E INSTRUÇÕES DO 
TRIBUNAL. 
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� Ausência de entrega de documentos exigidos pelo 
sistema AUDESP e falta do Cadastro Eletrônico de 
Obras. 
Defesa – Encaminha documentos para comprovar a 
remessa de documentos por meio do sistema Audesp e a 
adesão ao Cadastro Eletrônico de Obras. 
 

14.2 - ATENDIMENTO ÀS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL. 
� Atendimento parcial às recomendações do 
Tribunal. 
Defesa – Acredita ter atendido as recomendações 
deste Tribunal. 

 

Reintegrada a importância despendida 
com a nutricionista ao total de investimentos no 
ensino, setor de cálculos apurou que a Administração 
destinou 28,02% da receita de impostos e 
transferências ao setor. Demais, ratificou 
entendimento da fiscalização de que a Prefeitura 
utilizou 93,84% dos recursos oriundos do FUNDEB no 
exercício examinado.  

  
À vista do descumprimento do § 2º do 

artigo 21 da Lei Federal nº 11.494/07, Assessoria 
Técnica e Chefia de ATJ manifestaram-se pela emissão 
de parecer desfavorável às contas ora examinadas. 

 
Por sua vez, SDG constatou que o 

montante excedente (R$ 327.548,43) da aplicação de 
recursos próprios no ensino (28,02% da receita de 
impostos) mostrou-se suficiente a amparar a parcela 
de receita do Fundeb que deixou de ser utilizada no 
período examinado (R$ 275.786,42). 

 
   Índices apurados pela fiscalização: 

         
                               
 
             
 
 
 

APLICAÇÃO NO ENSINO 27,73% 
DESPESAS COM FUNDEB 93,84% 
MAGISTÉRIO – FUNDEB 64,50% 
DESPESAS COM PESSOAL 50,91% 
APLICAÇÃO NA SAÚDE 28,45% 
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 1,96% 
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Pareceres anteriores: 

 

Exercício 
  

Nº do Processo Parecer 

2008 
 

2141/026/08 Desfavorável  

2007 

 

2612/026/07 Desfavorável  

2006 
 

3475/026/06 Desfavorável  

 

 
É o relatório. 
 
 

GCECR 
JMCF
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TC-000606-026-09 
 

VOTO 
                                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
A instrução processual revela 

pagamento dos subsídios ao Prefeito e ao Vice-
Prefeito nos termos da Lei Municipal nº 568/08, além 
do regular recolhimento dos encargos sociais.  

  
A Prefeitura efetuou repasses à Câmara 

nos moldes do § 2º do artigo 29-A da CF (6,55% da 
receita tributária ampliada do exercício anterior). 

 
Valor utilizado pela Câmara (repasse menos devolução )

Despesas com inativos

Subtotal

Receita Tributária ampliada do exercício anterior: 2008

Percentual resultante 6,55%

699.996,99 

699.996,99 

10.692.282,86 

 
 
Demais, houve aplicação dos recursos 

advindos da Contribuição de Intervenção do Domínio 
Econômico – CIDE de acordo com a Lei Federal nº 
10.336/01, devendo, no entanto, a Prefeitura 
movimentar em conta vinculada as receitas advindas 
dos royalties. Não há registro de arrecadação 
proveniente de multas de trânsito no período em 
apreço. 

 
Quanto às dívidas judiciais, o Egrégio 

Tribunal Pleno, em sessão de 23.03.11, ao apreciar o 
Pedido de Reexame relativo às contas do Prefeito de 
Guaratinguetá, exercício de 2008 (TC-001974/026/08 – 
Relator: e. Conselheiro Antonio Roque Citadini), 
conferiu eficácia plena e aplicabilidade imediata ao 

APLICAÇÃO NO ENSINO 28,02% 
DESPESAS COM FUNDEB 93,84% 
MAGISTÉRIO – FUNDEB 64,50% 
DESPESAS COM PESSOAL 50,91% 
APLICAÇÃO NA SAÚDE 28,45% 
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO   1,96% 
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regime especial instituído pela Emenda 
Constitucional nº 62/09, alcançando os precatórios 
pendentes de pagamento, na data da sua publicação, 
excetuados aqueles de pequeno valor, existentes no 
período, com preferência aos de natureza alimentícia 
junto aos titulares sexagenários.  

 
Deste modo, é de rigor dispensar 

atenção maior aos requisitórios de baixa monta 
(valor de até 30 salários mínimos), pois, além de 
não se sujeitarem à moratória estabelecida pelo novo 
ordenamento, exige-se o seu pagamento em até 
sessenta dias da respectiva requisição. 

 
No caso, a administração liquidou 

importância superior (R$ 23.640,90) à totalidade dos 
precatórios da espécie (R$ 23.051,86), no período 
examinado, em atendimento à mencionada Emenda 
Constitucional e à nova orientação jurisprudencial 
deste Tribunal. 

 
Os registros e as peças contábeis 

evidenciam que o superávit da execução orçamentária 
de 1,96% reduziu em 6,34% o déficit financeiro do 
exercício anterior (2.008) e o crescimento da dívida 
consolidada líquida deveu-se à regularização dos 
débitos junto ao INSS e ao FGTS, bem como ao 
pagamento de dívidas trabalhistas e judiciais. 

 
Receitas Previsão Realização AH % AV % 

Receitas Correntes  19.787.400,00   18.576.106,53  -6,12% 107,99% 
Receitas de Capital  150.000,00   468.192,84  212,13% 2,72% 
Contas Retificadoras  (1.937.400,00)  (1.841.977,47) -4,93% -10,71% 
Ajustes         
Total              18.000.000,00               17.202.321,90    100,00% 

Déficit de arrecadação                   797.678,10  -4,43% 4,64% 
          
Despesas Empenhadas Fixação Final Execução AH % AV % 

Despesas Correntes              16.766.427,67               15.603.627,67  -6,94% 92,52% 
Despesas de Capital                1.298.572,33                 1.261.618,49  -2,85% 7,48% 
Res. de contingência                          900,00        
Ajustes        
Total              18.065.900,00               16.865.246,16    100,00% 

Economia Orçamentária                1.200.653,84  -6,65% 7,12% 
     

Resultado Ex. Orçamentária:  Superávit                    337.075,74    1,96% 



 

 13

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

     
O ensino municipal mereceu destinação 

do equivalente a 28,02% da receita resultante de 
impostos (artigo 212 da Constituição Federal) e 
64,5% dos recursos do FUNDEB constituíram a quantia 
destinada aos profissionais do Magistério, de 
acordo, portanto, com o disposto no artigo 60, 
inciso XII, do ADCT. 

 
A instrução processual indica a 

destinação de 93,84% (R$ 4.201.109,82) dos recursos 
oriundos do FUNDEB (R$ 4.477.052,24), deixando a 
Prefeitura de utilizar a quantia de R$ 275.942,42 no 
período em apreço. 

  
Contudo, tendo em conta que o montante 

excedente (R$ 327.548,43) à aplicação mínima no 
ensino, exigida pelo artigo 212 da Constituição 
Federal, mostrou-se suficiente a suportar a 
mencionada deficiência de investimentos das receitas 
do Fundeb no setor (R$ 275.942,42), é possível 
considerar atendido o artigo 21, § 2º, da Lei 
Federal nº 11.494/071, diante da operação autorizada 
pela recente Deliberação TC-A nº 24.468/026/11. 
 

DELIBERAÇÃO 
(TC-A-024468/026/11) 

                     
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 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 subseqüente, mediante abertura de crédito 
adicional.  
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“O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais, e na 
conformidade do artigo 114, inciso II, 
letra “c”, do Regimento Interno desta 
Corte; 
Considerando o disposto no artigo 212 
da Constituição Federal, que determina 
a aplicação, pelos Municípios, de no 
mínimo 25% da receita resultante de 
impostos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino; 
Considerando o disposto no artigo 21 
na Lei Federal nº 11.494/07, que 
determina a aplicação dos recursos do 
FUNDEB no exercício financeiro em que 
lhes forem creditados, ressalvada a 
permissão para aplicação de até 5% no 
1º trimestre do exercício seguinte;  
Considerando tratar-se de recursos 
oriundos de fontes distintas, cujas 
despesas devam ser contabilizadas em 
dotações orçamentárias específicas em 
atendimento ao artigo72 da Lei Federal 
nº 4.320/64; 
Considerando que o posterior 
remanejamento de despesas efetivamente 
empenhadas em determinada dotação fere 
o princípio contábil da oportunidade, 
bem como o necessário planejamento 
orçamentário; 
Considerando que o não atendimento aos 
limites legais importa em falha grave 
que repercute no exame das contas 
anuais; 
Considerando, finalmente, recentes 
decisões deste Tribunal relativas a 
contas municipais do exercício 2009 e 
pedidos de reexame do exercício 2008, 
que excepcionalmente admitiram o 
remanejamento do valor excedente 
aplicado no ensino global para cômputo 
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na insuficiente aplicação dosrecursos 
do FUNDEB, e com vistas a preservar a 
segurança 
jurídica, 
Faz saber que, a partir das contas 
anuais de 2011, não mais será admitida 
qualquer forma de integralizar as 
aplicações do FUNDEB que não tenham 
guardado rigorosa observância às 
disposições do artigo 21, § 2º, da Lei 
Federal n. 11.494/07, ainda que 
excedido o piso do artigo 212 da 
Constituição Federal.”    
 

 

Apesar de a área da saúde municipal 
ter contado com 28,45% da receita de impostos, 
patamar superior ao exigido pelo artigo 77 do ADCT, 
aponta o relatório de Fiscalização taxas de 
mortalidade infantil e da população com idade entre 
15 e 34 anos e acima de 60 anos acima da média 
observada no Estado (Dados SEADE), impondo-se, 
assim, a implantação de políticas públicas voltadas 
ao atendimento médico eficaz e à melhora do 
saneamento básico e da assistência social, no 
intuito de reverter a situação anotada. 

 
Região de:

Estatísticas vitais e Saúde Município Governo Estado

Taxa de Mortalidade Infantil 

(Por mil nascidos vivos)

Taxa de Mortalidade na Infância

(Por mil nascidos vivos)

Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 anos

(Por cem mil habitantes nessa faixa etária)

Taxa de Mortalidade da População de 60 anos ou mais

(Por cem mil habitantes nessa faixa etária)

Mães adolescentes
(Com menos de 18 anos. Em %)

8,00          13,52        12,56        

16,00        14,70        14,56        

4,00% 8,08% 7,13%

288,02      112,15      120,75      

3.707,74   3.961,29   3.656,94   

 
As despesas com pessoal atingiram 

50,91% da Receita Corrente Líquida, abaixo, 
portanto, do limite previsto pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
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Ex. RCL Pessoal e Reflexos % RCL Inativos % RCL

2004 9.665.043,96 4.960.859,95 51,33% - 0,00%
2005 11.189.710,17 5.487.549,00 49,04% - 0,00%
2006 13.608.427,12 6.046.095,66 44,43% - 0,00%
2007 15.000.795,28 7.197.191,99 47,98% - 0,00%
2008 16.062.393,19 8.003.220,80 49,83% - 0,00%
2009 16.734.129,06 8.518.931,61 50,91% - 0,00%  

 
Convencem as justificativas da origem 

em relação aos desacertos apontados nos itens gestão 
física, outras despesas, dispensas/inexigibilidades, 
aditamento de contrato da merenda escolar, cargos em 
comissão e admissão de agentes comunitários de 
saúde. 

 
Nestas circunstâncias, Voto pela 

emissão de parecer favorável às contas do Prefeito 
de Estiva Gerbi, relativas ao exercício de 2.009. 

 
Proponho, ainda, recomendações que 

serão transmitidas pela Unidade Regional de Araras 
para que a Administração Municipal integre o piso 
salarial nacional dos profissionais do magistério no 
plano de carreira do ensino, passe a limitar a 
abertura de créditos suplementares a patamar 
compatível com a inflação estimada para o período, 
estabeleça os custos estimados e as metas físicas no 
PPA, adote medidas visando superação das metas 
definidas pelo IDEB, observe os artigos 14, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal e 61, parágrafo único, da 
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
incremente a cobrança da dívida ativa, inclua os 
quantitativos físicos e financeiros no Plano 
Municipal de Saúde, efetue a cobrança da dívida dos 
Vereadores para com o Executivo e atente para as 
Instruções e recomendações deste Tribunal.   

 
Deverá a fiscalização verificar, na 

próxima inspeção, se as medidas noticiadas pela 
origem afastaram os desacertos observados nos itens 
divergências nos valores informados do IPVA e do 
Fundeb, criação do Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundeb, movimentação dos recursos 
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da saúde por meio do Fundo Municipal de Saúde, 
registro das dívidas de precatórios no Balanço 
Patrimonial, falhas na construção de unidades 
básicas de saúde, almoxarifado, bens patrimoniais e 
transparência da gestão pública. 

     
Esta deliberação não alcança os atos 

pendentes de apreciação por este Tribunal. 
 
É O MEU VOTO. 

 
 
GCECR 
JMCF 


