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Aplicação no Ensino:       25,07% 
Investimento no magistério com recursos do FUNDEB:  68,86% 
Recursos do FUNDEB utilizados em 2010:    100% 

Aplicação na Saúde:       30,31% 
Déficit Orçamentário:                  14,51% (R$ 4.893.923,43) 
Transferências para a Câmara:      4,44% 
Precatórios:        Irregular  
Encargos sociais:       Regular 
Despesas com Pessoal:      44,49% 
Subsídios dos Agentes Políticos:     Regular 

 
 
Senhor Presidente, Senhor Conselheiro 
 
 

Em exame as contas anuais do exercício de 2010 da Prefeitura 
Municipal de BOM JESUS DOS PERDÕES, cuja inspeção “in loco” esteve a cargo da 
Unidade Regional de São José dos Campos. 

 
Os pontos consolidados no relatório elaborado pela fiscalização às 

fls.13/83 encontram-se reproduzidos na Conclusão, dos quais destaco:  
 

Item A.1 – Planejamento das políticas públicas – incompatibilidades entre as três peças de 
planejamento; inconsistências entre as metas fiscais previstas na LDO e na LOA; 
autorização na LOA para suplementação de créditos em até 20% (vinte por cento) do 
orçamento aprovado. 
 
Item A.1.2.3 – Índice Paulista de Responsabilidade Social: regressão em todos os índices 
analisados. 



 
Item B.1.1.1 – Resultado da Execução Orçamentária da Receita: superestimativa da 
receita prevista; divergências entre os demonstrativos contábeis apresentados pela 
municipalidade e os dados disponibilizados pelo ente ao sistema AUDESP; afronta aos 
parâmetros estabelecidos no art. 12, caput, da LRF e do art. 9º da LDO aprovada para o 
exercício. 
 
Item B.1.1.2 – Resultado da Execução Orçamentária da Despesa: economia orçamentária 
fictícia em razão da majoração excessiva da despesa autorizada; divergências entre os 
demonstrativos contábeis apresentados pela municipalidade e os dados disponibilizados 
pelo ente ao sistema AUDESP. 
 
Item B.1.1.3 – Resultado Geral da Execução Orçamentária: apresentação de elevado 
déficit consequente a resultado também desfavorável de exercício anterior. 
Descumprimento do art. 1º, inc. I da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
Itens B.1.3.1 – Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível e baixa 
disponibilidade de pagamento para os passivos de curto prazo; tendência ao incremento 
do endividamento de longo prazo. 
 
Item B.1.5 – Dívida Ativa: divergências entre os dados existentes na contabilidade e no 
setor de tributação; elevado valor de créditos sujeitos à prescrição. 
 
Item B.1.6.1 – Restos a Pagar: incremento de 81,52% no montante de Restos a Pagar em 
relação ao exercício anterior. 
 
Item B.1.6.2 – Exigível: falta de segregação entre as exigibilidades de curto e longo prazo 
nos exercícios atual e pretérito. 
 
Itens B.1.9.2 e B.1.9.3 - Fidedignidade dos Dados Contábeis – Balanços Financeiro e 
Patrimonial: afronta ao disposto no art. 1º, § 1º da LRF e ao art. 83 da Lei 4.320/64. 
 
Item B.2.1.3 – Meta de Resultado Primário: divergência entre as metas de resultado 
primário previstas na LOA e LDO. 
 
Item B.3.2.2 – Outros aspectos do financiamento da Saúde Municipal: inexistência de 
quantitativos físicos e financeiros no Plano Municipal de Saúde. 
 
Item B.3.3.1 – Multas de Trânsito: não recolhimento do FUNSET. 
 
Item B.4 – Não pagamento de precatórios durante o exercício examinado; saldo não vem 
corretamente evidenciado no Balanço Patrimonial. 
 
Item B.5.3 – Demais despesas elegíveis para análise: contratação de empresas para 
prestação de serviços médicos, com afronta ao princípio constitucional da economicidade, 
também considerada como substituição de mão de obra (art. 18, § 1º, LRF). 
 
Item B.6 – Bens Patrimoniais: não realização do levantamento geral dos bens móveis e 
imóveis – art. 96 da Lei 4.320/64. 



 
Item C.2.3 – Execução Contratual: pagamento pela prestação de serviços de informática 
não realizados durante o exercício examinado. 
 
Item E.3.1.1 – Nomeação de servidora para substituição em cargo de chefia: procedência 
parcial de denúncia formulada pelos Vereadores Paulo Sebastião Bueno e Luiz Gonzaga 
Bueno. 
 
Item E.5 – Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal – 
entrega intempestiva de informações ao Sistema AUDESP. 
  

Quanto ao Resultado da Execução Orçamentária, a fiscalização 
apurou a seguinte situação: 

 

Resultado Geral da Execução Orçamentária:   Receita Arrecadada  33.736.114,29    

    Despesa Executada  37.853.037,72    

    Déficit/Superávit  (4.116.923,43) -12,20% 

          

Resultado Geral da Exec. Orçamentária Ajustado/Financeira: 
Receita Arrecadada 
Ajustada  33.736.114,29    

    

Despesa Executada 
Ajustada  38.630.037,72    

    Déficit/Superávit Ajustado  (4.893.923,43) -14,51% 

 
 

Os repasses à Câmara foram efetuados nos termos do artigo 29-A 
da Constituição Federal, conforme quadro abaixo: 

 
Valor utilizado pela Câmara (repasse menos devolução )

Despesas com inativos

Subtotal

Receita Tributária ampliada do exercício anterior: 2009

Percentual resultante 4,44%

777.000,00 

777.000,00 

17.500.272,52 

 
 
Os gastos com pessoal atingiram percentual abaixo do limite de 54% 

da Receita Corrente Líquida, imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal:  
 

Período dez/09 abr/10 ago/10 dez/10

% Permitido Legal 54% 54% 54% 54%

Gastos  - A 11.709.755,93                            11.402.013,94 12.253.633,64             13.709.090,44               

(+) Inclusões da Fiscalização - B 1.379.811,36                 

(-) Exclusões da Fiscalização - C

Gastos Ajustados - D 11.402.013,94             12.253.633,64             15.088.901,80               

 RCL  - E 28.546.152,33             30.996.928,24             32.795.538,01                             33.918.551,29 

(+) Inclusões da Fiscalização - F

(-) Exclusões da Fiscalização - G

RCL Ajustada - H 30.996.928,24             32.795.538,01             33.918.551,29               

% Gasto  = A / E 41,02% 36,78% 37,36% 40,42%

% Gasto Ajustado  = D /H 36,78% 37,36% 44,49%  
Sobre os precatórios, a fiscalização registra:  
 



Mapas/Ofícios apresentados no exercício anterior:

Saldo a Pagar:

Montante previsto em Lei Orçamentária:

Saldo de Precatórios para o exercício seguinte: 1.417.668,02 

Precatórios Parcelados com vencimento no exercício:

Requisitórios de baixa monta incidentes no exercício:

- Total de débitos para o exercício:

2.117.668,02 

Valor depositado em conta vinculada 
(ou pago diretamente no processo):

1.417.668,02 Saldo Anterior de Precatórios:

 
A fiscalização aponta o não cumprimento da posição jurisprudencial 

desta Corte, vez que o Município, no exercício examinado, não pagou valores referentes a 
precatórios. 
 

As despesas com a área da Saúde superaram o percentual mínimo 
de 15% das receitas exigido pela Constituição Federal e apresentaram a seguinte posição: 
 

Valores (R$)
Receitas de impostos*                    20.801.496,70 
(+/-) Ajustes da Fiscalização                                        -   
Total das Receitas 20.801.496,70 

Total da Despesas empenhadas com Recursos Próprios                      7.273.831,18 
( - ) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)
( - ) Despesas com Pensões - (3190.03.00)                                        -   
(+/- )Outros ajustes da fiscalização -                       969.546,63 
(-) Restos a Pagar não pagos até 31.01.2011                                        -   

Valor e percentual aplicado em ações e serviços de Saúde 6.304.284,55 30,31%

Receita Prevista Atualizada                    20.544.000,00 

Despesa Fixada Atualizada                    10.496.225,00 

Índice Apurado 51,09%

Planejamento Atualizado da Saúde

  
Sobre a educação, o Poder Executivo apresentou os seguintes 

índices de aplicação: 
 

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 

Receitas  R$ 20.835.926,62 
 

Ajustes da fiscalização  R$ 0,00 
 

Total de Receitas de Impostos - T.R.I.  R$ 20.835.926,62 
 

 FUNDEB – RECEITAS 

Retenções  R$ 3.016.144,86 
 

Transferências recebidas  R$ 6.159.961,00 
 

Receitas de aplicações financeiras  R$ 38.190,33 
 

Ajustes da fiscalização  R$ 0,00 
 

Total de Receitas do FUNDEB - T.R.F.  R$ 6.198.151,33 
 

 FUNDEB – DESPESAS 

Despesas com Magistério  R$ 4.268.178,22 
 



( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)  R$ 0,00 
 

( - ) Desp.c/Pensões (3190.03.00)  R$ 0,00 
 

(+/-) Outros ajustes da Fiscal. Magistério (60%)   R$ 0,00 
 

Total das Despesas Líquidas com Magistério (mínimo 60%)  R$ 4.268.178,22  68,86% 

   

Demais Despesas    R$ 804.619,25 
 

( - ) Desp.c/Aposent. (3190.01.00)  R$ 0,00 
 

( - ) Desp.c/Pensões (3190.03.00)  R$ 0,00 
 

(+/-) Outros ajustes da Fiscal. Demais Despesas (40%)  R$ 0,00 
 

 Total das Demais Despesas Líquidas (máximo 40%)  R$ 804.619,25  12,98% 

 DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO 

Educação Básica (exceto FUNDEB)  R$ 2.662.406,15 
 

( + ) FUNDEB Retido  R$ 3.016.144,86 
 

( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras  R$ 1.532,03 
 

( - ) FUNDEB Retido e não Aplicado no Retorno  R$ 0,00 
 

Aplicação até 31.12.2010 (artigo 212, CF)  R$ 5.677.018,98  27,25% 

( + ) Saldo FUNDEB: 31.12.2010                     Aplicado 1º trim/2011 
 

R$ 0,00 
 

( - ) Restos a Pagar não Pagos até 31.01. 
 

R$ 82.238,02 
 

(+/-) Outros ajustes da Fiscal. Recursos Próprios/FUNDEB (R$ 371.588,43) 
 

Aplicação Final na Educação Básica 
 R$ 5.223.192,53  

 
25,07% 

 
O processo acessório TC-2801/126/10 (Acompanhamento da Gestão 

Fiscal) e TC-18622/026/10 subsidiaram os trabalhos da fiscalização, 
 
TC-18622/026/10: Interessados: Paulo Sebastião Bueno e Luiz Gonzaga Bueno informam 
sobre possível irregularidade no provimento do cargo de Chefe do Serviço de Compras e 
Licitações. Segundo os noticiantes, a servidora Mits de Cássia da Silva Ramos teria sido 
nomeada para o cargo efetivo de Auxiliar de Compras e Licitações, nível 8, e, 13 dias 
após, ao cargo de Chefe do Serviço de Compras e Licitações, em substituição à anterior 
ocupante, que acabara de ser aposentada. 
A fiscalização informa que o cargo de Chefe do Serviço de Licitações e Compras, de 
acordo com o quadro de pessoal, é de provimento efetivo e tem como pressuposto a 
qualificação profissional em nível superior do servidor titular do cargo.  
Anota que a legislação local que rege a matéria permite a dispensa da escolaridade 
exigida para o provimento do cargo (art. 10, § 2º da Lei 1.813/2006) e também não 
restringe que o substituto seja detentor de estabilidade. 
Observa que os denunciantes omitiram a informação de que, apesar da servidora em 
questão ter sido nomeada para o cargo de auxiliar de compras em 01/04/2010, ela já era 
titular de cargo público no Executivo Municipal desde 28/03/96. (cópia da portaria à fl 667 
do Anexo IV). 



Aponta como único óbice não ser razoável que substituições de titulares de cargos 
efetivos se prolonguem indefinidamente, em violação à realização de concurso público 
para o provimento de cargos e empregos efetivos (art. 37, II, CF) e do princípio da 
impessoalidade (art. 37, caput da Carta da República).Desta forma, propõem que a 
Administração reveja os casos em que eventuais substituições venham se prolongando no 
tempo indefinidamente, para que possa regularizá-las mediante concurso público. 
 

O Sr. Carlos Riginik Júnior e Eduardo Henrique Massei foram 
regularmente notificados para que apresentassem suas justificativas sobre os 
apontamentos feitos pela fiscalização, mas os interessados deixaram o prazo concedido 
transcorrer “in albis”.  

 
Assessorias Técnicas e Chefia de ATJ concluem pela emissão de 

parecer desfavorável à aprovação das contas, tendo em vista os aspectos orçamentários e 
financeiros verificados. 

 
Além desses pontos, SDG acrescenta que não houve depósito na 

conta vinculada relativo aos precatórios, manifestando-se também pela emissão de 
parecer desfavorável à aprovação das contas (fls.96/98). 

 
Após o término da instrução processual, foi concedida derradeira 

oportunidade para que os interessados apresentassem justificativas, tendo o Sr. Carlos 
Riginik Júnior, desta feita, enviado as alegações e documentos de fls.102/151. 

 
Preliminarmente, o sr.Carlos Riginik Júnior justifica que não mais 

exercia o cargo de Prefeito quando houve a notificação para retirada do relatório de 
fiscalização, razão pela qual desconhecia a abertura de prazo para que pudesse 
apresentar sua defesa. 

 
Dentre as justificativas apresentadas, a origem entende não haver 

qualquer irregularidade na autorização para abertura em percentual de 20% sobre as 
despesas previstas, afirmando que não foi ultrapassado o limite estabelecido na referida 
lei. 

 
Sobre o déficit orçamentário, justifica sua ocorrência ao estado de 

calamidade pública que assolou o Município em 2010, com a ocorrência de chuvas 
torrenciais e abertura de comportas das represas de Nazaré Paulista e Piracaia, que 
deixaram a cidade submersa (Decreto nº 1 – Declarando o Município em situação anormal 
de emergência), gerando inúmeras despesas que não haviam sido previstas. 

 
Alega que o déficit orçamentário é relativamente pequeno quando 

comparado com os recursos necessários à reconstrução da cidade, alegando que ao setor 
da saúde foram destinados 30% das receitas vinculadas, ao invés dos 15% mínimos 
previstos pela Constituição Federal, com vistas ao tratamento da população, atingida pela 
calamidade trazida pelas chuvas, aduzindo que 65% do déficit verificado foi destinado à 
área da saúde. 

 
Informa que o Setor de Dívida Ativa tem cobrado os débitos por meio 

do envio de notificações administrativas, constantes chamadas dos contribuintes 



devedores para quitação de seus débitos, bem como outros meios que visam alcançar de 
forma eficaz a cobrança administrativa e judicial, quando necessário. 

 
Anota que a contratação de empresas para prestação de serviços 

médicos foi necessária frente à ausência de interessados para participar dos dois 
concursos públicos abertos para a contratação de médicos no Município. 

 
Ressalta a regularidade na aplicação da totalidade dos recursos no 

ensino geral e FUNDEB, rechaçando as glosas efetuadas pela fiscalização, e que todas as 
despesas foram efetivamente despendidas na área do ensino, em atendimento ao artigo 
212 da Constituição Federal. 

 
Realça também utilização de recursos na Saúde, anunciando 

medidas de correção das falhas formais destacadas pela fiscalização no setor. 
 
Sobre os precatórios judiciais, aduz que promoveu, por meio do 

Decreto nº 27/2010, a opção pelo regime especial de pagamento, e que vem regularmente 
efetuando os pagamentos. 

 
Encerrando as justificativas, pleiteia o acolhimento dos argumentos 

oferecidos para o fim de ser considerada regular a apresentação das contas do exercício 
de 2010. 

 
Para SDG, as justificativas apresentadas não lograram êxito em 

derrogar os cálculos até então elaborados, reiterando manifestação pela emissão de 
parecer desfavorável à aprovação das contas.  
GC-23    É o relatório. 
 



VOTO 
 
 

Verifico que a Administração Municipal de Bom Jesus dos Perdões 
atendeu parcialmente aos ditames constitucionais e legais. 

  
A gestão em apreço revelou a obediência aos mandamentos legais 

relativos aos índices de Gastos com Pessoal e Despesas com Saúde e Educação. 
 
A Prefeitura efetuou os repasses ao Legislativo em conformidade 

com o disposto no § 2º, do artigo 29-A, da Constituição Federal, bem como promoveu a 
aplicação dos recursos advindos da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – 
CIDE de acordo com a Lei Federal nº 10.336/01. 

 
Igualmente favorável à apreciação das contas a regularidade no 

recolhimento dos encargos sociais e a aplicação de recursos na área da saúde, 
destinatária de 30,31% da receita de impostos, patamar superior ao exigido pelo artigo 77, 
do ADCT. 

 
Quanto às alterações orçamentárias, em vista dos elevados 

percentuais praticados (20%), ainda que a Lei Federal n.º 4320/64 não imponha limites 
para a abertura de créditos adicionais, é salutar que a Administração observe o 
entendimento desta Corte de que tal percentual deve se aproximar da inflação prevista, 
uma vez que taxas excessivas contrariam o princípio elementar da responsabilidade fiscal, 
qual seja, o adequado planejamento orçamentário. 

 
Os encargos sociais foram regularmente recolhidos. 
 
Não houve objeções aos pagamentos de subsídios ao Prefeito e 

Vice-Prefeito.  
 
Quanto à aplicação de recursos oriundos das Multas de Trânsito, a 

fiscalização verifica que foram cumpridas parcialmente as disposições do artigo 320 
Código Brasileiro de Trânsito, devendo a Prefeitura Municipal observar o que dispõe seu 
parágrafo único, repassando 5% do montante arrecadado ao FUNSET – Fundo Nacional 
de Segurança no Trânsito. No caso, o valor devido seria equivalente a R$ 766,00, o que 
permite que a falha seja objeto de recomendações. 

 
Não obstante os aspectos positivos quanto aos índices obtidos no 

setor educacional e na saúde, bem como nas despesas com pessoal, as finanças do 
Município estiveram na contramão de uma gestão fiscal responsável. 

 
A análise dos demonstrativos denota que o resultado orçamentário 

deficitário de 14,51%, equivalente a R$ 4.893.923,43, elevou a dívida de curto prazo de 
2009 para R$ 6.731.763,85 no exercício em exame,  lembrando que tal valor corresponde 
à aproximadamente 20%1 da Receita Corrente Líquida de 2010, o que equivale a 
aproximadamente três meses de sua arrecadação. 

                     
1 R$ 6.731.763,85/ R$ 33.918.551,29 = 19,84% 



 
Aliás, bem observa a SDG que o elevado déficit agravou a situação 

dos resultados negativos que vinham se acumulando nos últimos exercícios (2006 = 
3,32%, 2007= 5,66%, 2008= 10,49% e 2009= 6,60%), inclusive sendo esse um dos 
fatores determinantes às rejeições das contas daqueles exercícios. 

 
Acresça-se, como relatado pela fiscalização, que o saldo de restos a 

pagar sofreu incremento de 81,52% em relação ao exercício anterior. 
Como se não bastasse, houve também aumento2 da dívida de longo 

prazo. 
 
Por outro lado, apesar da situação desfavorável causada pelas 

chuvas no exercício de 2010, motivo principal utilizado pela defesa para justificar o déficit 
orçamentário, o quadro econômico do Município indicava sinais  positivos, haja vista o 
crescimento da receita corrente líquida em 18%3, comparada com a do exercício anterior.  

 
Assim, quanto a esta questão principal, o déficit orçamentário de 

14,51%, entendo que tal desequilíbrio contraria pressupostos elementares da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, como o eficiente planejamento orçamentário e de caixa, bem 
como o obrigatório instituto da limitação de empenho (art. 9º), apesar dos alertas exarados 
por esta Corte.  

 
Sobre os precatórios, a fiscalização anota que durante o exercício de 

2010, o Município estava sujeito ao regime especial anual de pagamentos (fls.59). 
Entretanto, não realizou depósitos da espécie na conta vinculada especifica aberta para tal 
fim. 

 
Em suas razões, a defesa juntou os documentos que, segundo 

análise da SDG, referem-se a planilhas contábeis de movimento de pagamento de 
sentenças judiciais, relativas a vários exercícios4.   

 
Quanto ao exercício em exame, a Prefeitura Municipal deveria ter 

depositado em conta vinculada 1/15 (R$ 94.511,20) da dívida total anotada pela 
fiscalização no quadro de fls.59 (R$ 1.417.668,02), nos termos da Emenda Constitucional 
nº 62/09, e do Decreto Municipal 27/2010, o que não ocorreu.  

 

                     

2 

2009 2010 AH %

Dívida Mobiliária                                    -                                      -   #DIV/0!

Dívida Contratual                  1.163.971,08                     743.139,69 -36,15%

Precatórios                  1.884.334,70 #DIV/0!

Parcelamentos de Dívidas                                    -                                      -   #DIV/0!

     De Tributos                                    -                                      -   #DIV/0!

     De Contribuições Sociais                                    -                                      -   #DIV/0!

             Previdenciárias                                    -                                      -   #DIV/0!

            Demais Contribuições Sociais                                    -                                      -   #DIV/0!

     Do FGTS                                    -                                      -   #DIV/0!

Outras Dívidas                                    -                                      -   #DIV/0!

Dívida Consolidada 1.163.971,08                 2.627.474,39                 125,73%

Inclusões da Fiscalização                                    -                                      -   #DIV/0!

Exclusões da Fiscalização                                    -                       749.017,56 #DIV/0!

Dívida Consolidada Ajustada 1.163.971,08                 1.878.456,83                 61,38%  
3 Dez/2009 - R$ 28.546.152,33 e Dez/2010 - R$ 33.918.551,29  - quadro de fls.49. 
4 2004,2005,2006,2007,2008,2010 e 2011 



De forma extemporânea, apenas parte do total devido foi liquidado 
(R$ 68.936,62), sendo R$ 58.997,66, em 28/11/2011, e o restante (R$ 9.938,96), em 
31/01/2012 (fls.150/151), razão pela qual não há como relevar o apontamento. 

 
As matérias relativas à execução contratual pela prestação de 

serviços de informática para as áreas de contabilidade, dívida ativa, gerenciamento de 
água e esgotos, controle de distribuição de medicamentos, licitações e contratos, controle 
de frota, atendimento e ouvidoria, protocolo e expediente e controle de correspondência, 
no qual a fiscalização observou a existência de pagamentos não realizados durante o 
exercício examinado, impugnando a quantia de R$ 42.450,00, conforme item C.2.3 do 
relatório, bem como a contratação de empresas para prestação de serviços médicos, na 
qual a Unidade Regional de São José dos Campos entende ter havido afronta ao princípio 
constitucional da economicidade, e substituição indevida de mão de obra devem ser 
examinadas em autos próprios, nos termos das Instruções vigentes deste Corte.  

 
Nessa conformidade, acompanho as manifestações da Assessoria 

Técnica, Chefia de ATJ e SDG e tendo em vista a situação econômica e financeira 
negativa constatada, aliada a ausência de pagamento de precatórios no período, voto pela 
emissão de PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL à aprovação das contas da Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus dos Perdões, exercício de 2010. 

  
Determino, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Executivo 

com recomendações para que: aperfeiçoe os planos orçamentários; envide esforços para 
melhora do Índice Paulista de Responsabilidade Social; procure obter superávits na 
execução orçamentária, capazes de reduzir gradativamente os níveis de endividamento; 
elimine as divergências entre os demonstrativos contábeis apresentados e os dados 
disponibilizados ao sistema AUDESP, assim como do setor de dívida ativa, reduzindo a 
quantidade de créditos inscritos no saldo sujeitos à prescrição; contemple a previsão de 
quantitativos físicos e financeiros no Plano Municipal de Saúde; repasse os 5% do 
montante arrecadado com a aplicação de Multas de Trânsito ao FUNSET; promova o 
pagamento de precatórios no exercício correspondente, bem como evidencie de forma 
correta o saldo no Balanço Patrimonial; realize levantamento geral dos bens móveis e 
imóveis, de acordo com o art. 96 da Lei 4.320/64; reveja os casos em que eventuais 
substituições de servidores venham se prolongando no tempo indefinidamente, 
regularizando-as mediante concurso público; entregue as informações ao Sistema 
AUDESP no prazo previsto pelas Instruções vigentes.  

 
Determino, à margem do Parecer, o exame em autos próprios das 

matérias relativas à execução contratual pela prestação de serviços de informática, e 
contratação de empresas para prestação de serviços médicos. 

 
Determino ainda, à margem do parecer, o arquivamento do TC-

18622/026/10, tendo em vista que os assuntos neles tratados serviram de subsídio ao 
exame das contas e foram abordados no relatório de fiscalização. 
 
 


