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Substituto de Conselheiro - Auditor Josué Romero 

30ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, dia 27/09/2011 
  
ITEM 63 
  
Processo: TC-256/026/09 
 
Prefeitura Municipal: Estância Balneária de Iguape. 
Exercício: 2009. 
Prefeito(s): Maria Elizabeth Negrão Silva. 
Advogado(s): Lúcio Teixeira Ribeiro e Márcio Lisboa Martins. 
Acompanha(m): TC-000256/126/09 e Expediente(s): TC-
000185/012/09, TC-000108/012/10, TC-027359/026/10, TC-
029761/026/10,           TC-033615/026/10,        TC-
033616/026/10    e   TC-042688/026/10. 
Fiscalizada por:    UR-12 – DSF-I. 
Fiscalização atual: UR-12 – DSF-II. 
 

Tratam os autos das CONTAS DO EXECUTIVO 

MUNICIPAL DE IGUAPE, exercício de 2009. 

A Fiscalização in loco a cargo da UNIDADE 

REGIONAL DE REGISTRO/UR-12 que, no relatório elaborado, 

especialmente quanto à conclusão às fls. 64/68, observou 

irregularidade em alguns itens (1). 

Notificado, o responsável apresentou suas 

razões de defesa, juntadas às fls. 99/115, alegando em 

síntese que por lapso foram gastos valores devidos aos 

professores com recursos próprios ao invés de recursos do 

FUNDEB... os parcelamentos dos Encargos Sociais encontram-se 

organizados e com levantamentos e acordos realizados. 

A ATJ, sua Chefia e a SDG concluíram para a 

emissão de parecer desfavorável, ante a falta de aplicação de 

recursos com o Magistério, desatendendo ao artigo 60, inciso 

XII do ADCT. Acrescentou a SDG que o desacerto relativo ao 
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 Planejamento e Execução Física; Receitas; Dívida Ativa; Mulas de Trânsito; Ensino; Saúde; 
Precatórios; Dos Resultados; Transferências à Câmara de Vereadores; Transferências de 
Recursos Recebidos; Licitações/ Contratos; Ordem Cronológica de Pagamentos; Quadro de 
Pessoal; Encargos Sociais – INSS/ FGTS; Subsídios dos Agentes Políticos; Bens Patrimoniais; 
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Déficit Orçamentário de 3,66% causou uma Dívida Líquida de 

Curto Prazo equivalente a dois meses de arrecadação da 

Receita Corrente Líquida, permanecendo como grave 

impropriedade, havendo impacto sobre os orçamentos futuros. 

No tocante aos Encargos Sociais do INSS e do FGTS é notória a 

reiteração pela Administração quanto ao não recolhimento no 

prazo devido; a Prefeitura alegou ter empreendido esforços 

durante 2009 para concretizar o parcelamento mas por 

problemas burocráticos a finalização ocorreu somente após 

31/1/2010. O setor especializado da Casa acatou apenas os 

Restos a Pagar quitados até 31/3/2010, em conformidade ao 

permissivo legal contido no artigo 21, § 2º da Lei do Fundeb, 

situação em que a aplicação neste fundo passou para 99,35%; 

da mesma forma a aplicação com o Magistério atingiu 58,95%. 

É O RELATÓRIO. 

 

Voto. 

AS CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE IGUAPE, 

Exercício de 2009, apresentaram falhas que macularam toda a 

gestão examinada. 

As alegações da defesa não afastaram as 

irregularidades verificadas com os Profissionais do 

Magistério (aplicação de 58,95%), com o Déficit Orçamentário 

de 3,66% e o Déficit Financeiro elevado em 33,74% que 

comprometeu a Dívida Líquida de Curto Prazo para mais de dois 

meses de arrecadação do orçamento seguinte e com o não 

recolhimento dos Encargos Sociais referentes ao INSS e FGTS.  

Contribuem, ainda, para reforçar os motivos 

deste Parecer as demais situações remanescentes após a 

instrução pelos Órgãos Técnicos deste Tribunal, conforme as 

considerações elencadas pela ATJ como desvio de finalidade de 

                                                               
Resultados Fiscais; Transparência da Gestão Pública; Atendimento à Lei Orgânica/ 
Instruções/ Recomendações do Tribunal; AUDESP. 
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recursos de royalties e compras sem licitação às fls. 399, 

(2). 

A situação dos Precatórios pode ser 

enquadrada para os efeitos da jurisprudência deste Tribunal a 

partir da EC nº 62. E, a Deliberação TC-A–24468/026/11 pode 

ser utilizada para os gastos faltantes com o FUNDEB (0,65%), 

em conformidade ao manifestado pela SDG. 

De outro modo, o Município cumpriu os índices 

obrigatórios relativos ao Ensino 28,91%, Saúde 23,43% e 

PESSOAL 51,64%. 

Desta maneira e considerando a manifestação 

dos Órgãos Técnicos, VOTO PARA A EMISSÃO DE PARECER 

DESFAVORÁVEL às contas em exame, em face, principalmente, do 

desatendimento do artigo 60, XII do ADCT; do artigo 1º, § 1º 

da LRF; e dos Encargos Sociais não recolhidos no Exercício. 

DETERMINO que a próxima Fiscalização 

verifique as informações prestadas, principalmente quanto ao 

item Pessoal, trazendo ao relatório o apurado. 

Arquivem-se os expedientes relacionados que 

subsidiaram o relatório de fiscalização. 

Encaminhem-se cópias dos autos para o 

Ministério Público da Comarca local. 

É O MEU VOTO. 

São Paulo, em 27 de setembro de 2011. 

 

JOSUÉ ROMERO 
Relator-Substituto de Conselheiro-Auditor 
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