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SEGUNDA CÂMARA        SESSÃO DE 04.08.2009              ITEM Nº 038 
 
 
TC-02551/026/07 
Prefeitura Municipal: Estância Balneária de São Sebastião. 
Exercício: 2007. 
Prefeito: Juan Manoel Pons Garcia. 
Advogado(s): Marcelo Palavéri, Janaína de Souza Cantarelli, 

Clayton Machado Valério da Silva e outros. 
Acompanha(m): TC-002551/126/07, TC-002551/226/07, TC-

002551/326/07 e Expediente(s): TC-001011/007/07, TC-
001131/007/07,            TC-001560/007/07, TC-030141/026/07, 

TC-041551/026/07,           TC-041553/026/07, TC-
001030/007/08, TC-020512/026/08 e          TC-022262/026/08. 
Auditada por:    UR-7 - DSF-I. 
Auditoria atual: UR-7 - DSF-I. 

 
 
Aplicação no Ensino:   27,92%  

Investimento no magistério:   90,46% 

Aplicação na Saúde:   22,70%. 

Superávit da Execução Orçamentária:   19,28%-R$ 58.601.271,85  

Transferências para a Câmara:    7,85%  

Precatórios:   Regular 

Encargos sociais:    Regular 

Despesas com Pessoal:   35,61% 

Remuneração dos Agentes Políticos:   Regular 

 
 
Senhores Conselheiros 
 
 

Em exame as contas anuais do exercício de 2007, da 
Prefeitura Municipal de São Sebastião, cuja fiscalização “in loco” esteve a cargo 
da Unidade Regional de São José dos Campos. 

 
Os pontos destacados e consolidados pela auditoria 

encontram-se na Conclusão de fls.72/76, quais sejam:  
 
Planejamento e Execução Fiscal: Programa de duração continuada de forma 
generalizada; não apresentação de metas físicas para algumas ações dos 
programas do PPA; ausência de previsão de riscos no anexo da LDO, 
descumprindo o disposto no artigo 1° da LRF. 
 
Fiscalização das Receitas: Valores contabilizados divergem daqueles 
informados pelo Estado e União, merecendo destaque o registro contábil a menor 
quanto ao IRRF, em R$390.939,38. 



 
Dívida Ativa: Baixo percentual de recuperação de créditos no exercício em 
relação ao exercício anterior; Cancelamentos de valores inscritos em dívida ativa 
em decorrência de prescrição. 
 
Multas de Trânsito: Divergência quanto aos valores despendidos com multas de 
trânsito, decorrente de ajuste para corresponder ao saldo final apurado; 
descumprimento do disposto no artigo 320 da Lei 9.503/97, havendo 
empenhamento e pagamento de despesas não vinculadas; divergência quanto 
aos valores destinados ao FUNSET, restando prejudicada a análise quanto ao 
efetivo repasse. 
 
Aplicação no Ensino: Despesas impróprias para o ensino, tendo em vista a 
destinação afeta a outro setor, bem como despesas sem justificativas, que 
acabaram por serem excluídas do cômputo do ensino;  Divergência apurada nas 
contas do FUNDEF, entre os saldos financeiros e conciliados de diversas contas 
correntes; ausência de Plano de Carreira e Remuneração do Magistério; 
Despesas injustificadas no valor de R$ 5.330,00. 
 
Despesas com Saúde:  Plano Municipal de Saúde não possui quantitativos 
físicos e financeiros; Despesas empenhadas e pagas indevidamente. 
 
Créditos a Receber da Câmara: Parte do montante a receber da Câmara não foi 
registrado contabilmente, a saber, créditos decorrentes de IRRF daquele órgão. 
  
Outras Despesas: Existência de duas notas fiscais emitidas para um mesmo 
serviço, totalizando R$15.000,00; despesas sem justificativa empenhada na 
Secretaria de Segurança Urbana (R$ 2.970,00).  
 
Despesas com Recurso de “Royalties”: Várias transferências a outras contas 
bancárias, dificultando a fiscalização da aplicação adequada dos recursos. 
 
Despesas em Regime de Adiantamento: Despesas empenhadas indevidamente 
no setor da saúde, atingindo o montante de R$19.000,00. 
 
Despesas de incumbência da Câmara: A Prefeitura arca com despesas de 
combustíveis para a frota da Câmara sem qualquer respaldo legal, totalizando em 
2007, a importância de R$ 156.516,52. 
 
Despesas Decorrentes de Honorários de Sucumbência: Lei Municipal n° 
1873/07 prevê o pagamento aos Procuradores Municipais. A auditoria aponta que 
os valores depositados na conta corrente do Banco Nossa Caixa nº 13.000150-0 
teriam sido utilizados para pagar honorários de advogados.  
 
Despesas com combustíveis:  A auditoria entende que houve ofensa ao 
princípio da economicidade no abastecimento de veículos bi-combustíveis, porque 
a Prefeitura optou pela gasolina, enquanto no entender do órgão de instrução, 
seria mais econômica a utilização de álcool. 
 



Consistência dos Sistemas Contábeis: Registro indevido do valor de 
R$3.970,99 a título de Créditos a Receber - Pensão alimentícia; e de R$ 715,12 a 
título de Adiantamentos de Viagem pendente; Empenhamento indevido de 
despesas com recursos do trânsito; empenhamento indevido na área da 
educação e saúde; ausência de registro contábil referente ao ressarcimento de 
valores que compõem o IRRF da Câmara Municipal; Empenhamento de despesas 
de incumbência do Legislativo; Resultado financeiro apurado pela auditoria 
diverge daquele contabilizado. 
  
Recursos Recebidos: Prestação de contas parciais de recursos recebidos do 
Estado. 
  
Licitações: Descumprimento dos artigos 7º, §2°, III,  c/c art.43, IV, e art.44, §3°, 
todos da Lei nº 8666/93.  
 
Dispensas/Inexigibilidades: Irregularidade na contratação direta do INEC; 
descumprimento do artigo 55, III e V, da Lei 8666/93, bem como do artigo 3° - 
princípio da isonomia; Contratação irregular da Associação Sebastianense das 
Entidades Carnavalescas. 
 
Execução Contratual: Termo Aditivo n°02 ao contrato 50/07 se mostra irregular, 
com deficiência no Projeto Básico; Serviço acrescido que deveria compor o 
Projeto inicial, portanto os demais licitantes foram prejudicados; falta de 
planejamento; não encaminhamento ao Tribunal do cadastro eletrônico de obras. 
  
Ordem Cronológica de Pagamentos – Descumprimento. 
 
Cargos em Comissão - Descumprimento ao artigo 37, II, da Constituição 
Federal. 
  
Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais: Ausência de identificação 
patrimonial de bens adquiridos no exercício examinado, bem como em exercícios 
anteriores; disponibilidade financeira em instituições financeiras não oficiais.  
 
Atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal: Descumprimento do artigo 90, 
§4º,  e prejudicada a análise do artigo 44, ante a utilização de recursos de 
alienação de ativos em contas com outros recursos. 
 
Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal:  
Reiteração quanto a diversas falhas apontadas em exercícios anteriores.  
 

A origem foi regularmente notificada, conforme despacho de 
fls.79. 

Em sua defesa (fls.92/183), a Prefeitura Municipal contesta a 
ocorrência de falhas no item Planejamento da Gestão Pública, esclarecendo as 
divergências apuradas na contabilização de lançamentos no Balanço Patrimonial, 
assim como na contabilização das receitas. Sustenta que, se pequenas 
diferenças não foram regularizadas, podem ser relevadas com recomendações, 
citando jurisprudência a respeito. 



 
Sobre a dívida ativa, entende ser imprescindível esclarecer 

que não há que se confundir cobrança com arrecadação, pois a Prefeitura 
Municipal adotou todas as providências possíveis para agilizar a cobrança dos 
valores inscritos em Dívida Ativa, no entanto, por motivos alheios a sua vontade 
(inadimplência dos contribuintes), não se arrecadou o quantum almejado. 

 
Contesta que houve recolhimento parcial do valor devido ao 

FUNSET, e informa que vem cumprindo os 5% previstos no parágrafo único do 
artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal 9503/97). 

 
Diz que a Divisão de Tráfego – DITRF possui um quadro de 

servidores de agentes de trânsito que são responsáveis pela fiscalização, controle 
e policiamento do trânsito urbano no Município, os quais tem seus vencimentos 
pagos com recursos das multas de trânsito. 

 
Anuncia melhoras no Plano Municipal de Saúde, segundo as 

diretrizes do Plano Nacional de Saúde, e que a evolução física-financeira 
encontra-se em consonância com as peças de planejamento orçamentário. 

 
Anota que a Prefeitura não vem recebendo da Câmara 

Municipal, desde 2005, os valores concernentes ao recolhimento de INSS (parte 
patronal e de funcionários), os quais estão sendo pagos ao Instituto Nacional de 
Previdência e Assistência (INSS), através de dedução direta nos repasses do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) à Prefeitura, e IRRF dos servidores 
do Poder Legislativo. Esclarece que oficiou por diversas vezes o Legislativo, para 
que tais valores fossem devolvidos à Prefeitura, porém, a Edilidade não ressarciu 
os valores.  

 
Diante disso, informa que impetrou ação judicial de cobrança 

e também de improbidade administrativa contra o Legislativo, noticiando este E. 
Tribunal de Contas à respeito.  

 
Quanto à falta de inscrição contábil do valor relativo ao IRRF 

no balanço da Prefeitura como “créditos a receber”, em atenção às orientações da 
auditoria anunicia que regularizou a inscrição no exercício de 2008, não podendo 
o apontado macular as contas ora examinadas.  

 
Informa que a Primeira Dama de São Sebastião apenas 

requisitou a execução dos serviços para realização de evento do “Fundo Social de 
Solidariedade”, e que na Prefeitura existe uma Divisão de Contratação, onde os 
servidores que lá se encontram têm competência para elaborar os procedimentos 
de dispensa, inexigibilidade ou de realização de certame licitatório. Também são 
responsáveis pelo controle de todas as requisições, gastos, bem como decidem 
se é ou não hipótese de dar início a um certame licitatório.  
 

Sobre o controle dos recursos advindos dos “Royalties”,  
alega que a Prefeitura Municipal de São Sebastião não cometeu qualquer 
irregularidade a esse respeito, e que agiu conforme determina a legislação que 



rege a matéria, aplicando os recursos recebidos à título de “Royalties” com 
liberdade, todavia, sempre respeitando a Lei Federal n° 7990/891, bem como as 
alterações promovidas pela Lei n° 8001, de 13 de março de 1990. 

  
Diz que a administração financeira dos recursos advindos 

dos “Royalties” do petróleo, tem-se pautado nos mandamentos legais, 
especificamente ao artigo 8° da Lei Federal 7.990/89 e ao artigo 3° da Lei Federal 
8.001/90, que estabelecem critérios  na utilização de tais recursos, vedando a sua 
utilização no pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal. 

 
Desse modo, alega que a Prefeitura tem obedecido 

fielmente os mandamentos legais, não havendo que se falar em desvio de 
procedimentos quanto à sua aplicação. 

 
Explica que o fato da movimentação bancária desses 

recursos terem se realizado mediante transferência bancária facilita a execução 
financeira, eis que os recursos servem para suprir a falta de disponibilidade em 
outras contas bancárias necessárias à manutenção da execução orçamentária e 
financeira da Prefeitura, tomando-se flexível e ágil, sem infringir os dispositivos 
legais.  

 
Salienta que a Prefeitura possui contas bancárias 

específicas para folha de pagamentos dos servidores, as quais são 
movimentadas com recursos provenientes da arrecadação de tributos, 
transferências da conta-parte do ICMS e FPM e com recursos das contas da 
educação, FUNDEB, saúde e trânsito.  

 
Esclarece ainda, que as dívidas do município são  

pagas com recursos provenientes dos tributos e também por dedução direta no 
repasse da conta-parte do fundo de participação - FPM. 

 
Sustenta que os procedimentos adotados durante o 

exercício de 2007 não podem ser considerados irregulares, já que a aplicação 
promovida pelo Poder Executivo não fugiu do permitido pela norma que rege a 
matéria, não tendo sido apurado qualquer desvio da aplicação dessas receitas.  
 

Reitera que a Administração esteve atenta à correta 
destinação das suas receitas, promovendo a aplicação dos recursos arrecadados 
a título de “Royalties” nos exatos termos definidos por este Tribunal de Contas. 

 
Assinala que a partir do exercício de 2008, estão sendo 

adotadas medidas a fim de facilitar a verificação da aplicação dos recursos, 
afastando quaisquer dúvidas sobre a utilização dos valores recebidos a título de 
“royalties”. 

                     
1 Institui para os Estados, Distrito Federal e Municípios, compensação 

financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de 
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos 
minerais em seus respectivos territórios, plataformas continental, mar 

territorial ou zona econômica exclusiva, e dá outras providências. 



 
Sobre as despesas pagas mediante o regime de 

adiantamento ao servidor Alessandro de Arruda, sustenta que as impropriedades 
apontadas pela equipe de auditoria possuem cunho totalmente formal, não 
havendo qualquer indício de fraude ou desvio de verbas públicas. 

  
Quanto às despesas com combustíveis da frota de veículos 

da Câmara, pagas pela Prefeitura, sustenta que tratam de despesas regulares, 
realizadas mediante prévios convênios entre as partes.  

 
Assevera não haver irregularidade no pagamento de 

honorários aos advogados (verba de sucumbência), mesmo porque tais valores 
não pertencem ao Município, mas sim àqueles detentores de registro na OAB que 
deram ensejo a captação de recursos, que não advêm do Poder Público, mas sim 
da parte vencida na demanda judicial. 

 
Discorre detalhadamente sobre cada um dos procedimentos 

licitatórios instaurados, se comprometendo a observar as formalidades da Lei nº 
8.666/93, cuja ausência fora impugnada pela fiscalização. 

 
Argumenta que os cargos em comissão possuem as 

características de direção, chefia e assessoramento exigidos pela Constituição 
Federal.  

 
Enfim, defende a regularidade dos atos praticados durante o 

exercício. 
 
Subsidiaram os trabalhos da fiscalização os processos 

acessórios TC-2551/126/07 (Ordem Cronológica de Pagamentos); TC-2551/226/07 (Aplicação no 

Ensino) , TC-2551/326/07 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e ainda os seguintes Expedientes: 
 
 
Expedientes: TC-1560/007/07 e TC-1131/007/07 - 
Prefeitura do Município de São Sebastião encaminha 
declarações relativas às operações de crédito. Quando da 
vistoria “in loco”, a auditoria constatou que o Poder 
Executivo não firmou contratos de financiamentos, razão 
pela qual não houve receita proveniente dos ajustes em 
questão. 
 
Expedientes TC-41551/026/07 e TC-41553/026/07  -                   
O Procurador Chefe da Prefeitura Municipal encaminha 
cópia de matéria jornalística que imputa ao Sr. Prefeito a 
autoria de frases injuriosas sobre esta Corte de Contas, o 
que segundo o advogado, trata-se de mentira com 
motivações políticas, ajuizando, inclusive ações em face do 
autor da nota de jornal. Em sua inspeção, a auditoria verifica 
que não surtiram reflexo nas contas em exame. 
 



Expedientes TC-1011/007/07 e TC-30141/026/07 –                
O Sr. Michel da Ressurreição, cidadão, comunica a 
ocorrência de possíveis irregularidades na Prefeitura 
Municipal, como ausência de cadastramento de viaturas no 
DERSA para liberação do pedágio, ausência de providências 
quanto à aquisição de cadeiras especiais para o transporte 
de crianças aos hospitais, problemas com diárias, 
abastecimento de carro bi-combustível somente com álcool, 
entre outras. A auditoria constata ser procedente apenas o 
apontamento relativo ao abastecimento da frota com 
gasolina, ao invés do álcool, o que, a seu ver, fere o 
princípio da economicidade. 
 
Expediente TC-1030/007/08 – O Presidente da Câmara 
comunica possíveis irregularidades cometidas pelo Prefeito 
Municipal, requerendo informações sobre a existência de 
procedimento administrativo relativo a denúncias veiculadas 
em jornal local sobre malversação de recursos públicos. 
Quando o expediente foi enviado a esta Corte, o relatório de 
auditoria já estava finalizado. Houve então determinação 
para trâmite em conjunto do Expediente junto às presentes 
contas, e os órgãos técnicos deveriam incluir comentários a 
respeito em suas manifestações. 
 
Expediente TC-20512/026/08 - Poder Judiciário - Justiça do 
Trabalho - Vara do Trabalho de São Sebastião: comunica 
decisão exarada em processo que versa sobre reclamação 
trabalhista, promovida por Rodolfo Teodoro da Silva em face 
da Prefeitura  Muicipal de São Sebastião. A decisão da 
Exma. Juíza Vera Teresa Martins Crespo atesta que a 
admissão objeto da reclamação trabalhista foi irregular, pois 
que se deu sem o necessário concurso público. Ordenou a 
expedição de ofícios à diversos órgãos públicos, dentre eles 
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A UR-7, 
observou que o assunto tinha sido objeto de análise e 
apontamentos em autos próprios (TC-1220/007/04 e TC-
1646/007/06) e que não teve qualquer reflexo nas contas do 
exercício de 2007. 
 
Expediente TC-22262/026/08: O Sr. Alessandro Mauro 
Thomaz de Souza, Procurador do Município de São 
Sebastião, comunica possíveis irregularidades ocorridas na 
Câmara daquele Município no tocante à Emenda n°001/07 
que criou nova dotação orçamentária para o Legislativo 
municipal, concernentes ao exercício de 2008, (valor 
adicional de R$ 3.200.400,00), ultrapassando o limite 
imposto por lei, cuja matéria foi objeto de ação declaratória 
de nulidade movida pela municipalidade a qual foi deferida 
pelo Poder Judiciário, limitando os repasses orçamentários. 



A auditoria  constatou que a Emenda somente trouxe 
implicações em relação à Lei Orçamentária de 2008, cujos 
efeitos jurídico-fiscais somente foram observados a partir de 
01/01/2008.  
 
No que diz respeito ao aspecto contábil, Assessoria Técnica 

entende que as contas se apresentam adequadas às exigências da Lei Fiscal e 
da Constituição Federal, opinando pela emissão de parecer favorável à sua 
aprovação (fls.185/187). 

 
A Assessoria Técnica que examinou os gastos com Ensino 

(fls.188/190) entende por esclarecida a divergência na conta do FUNDEF, no 
valor de R$ 367.649,19, tendo a municipalidade ofertado comprovação2 que 
corrobora a conciliação bancária do Setor (fls.188/190). 

 
Assessoria Técnica que examinou os aspectos jurídicos, 

dando ênfase à regularidade no pagamento dos honorários advocatícios; e, 
acompanhando sua posição, a Chefia de ATJ da mesma forma, concluiu pela 
emissão de parecer favorável à aprovação das contas(fls.191/195).  

 
SDG entende que os presentes demonstrativos devem ser 

reprovados, tendo em vista as falhas verificadas na utilização de recursos 
oriundos de “Royalties” (R$ 86,396 milhões) e de “Multas de Trânsito”, além do 
repasse de duodécimos à Câmara em patamar superior ao limite de 8% previsto 
pelo artigo 29-A, inciso I, da Constituição Federal, sem, contudo, indicar o 
percentual de repasse. 

 
Em sua manifestação, a SDG destacou que as receitas de 

Royalties “não podem bancar despesas de pessoal e com encargos da dívida, 
devendo ser utilizadas somente em ações ligadas à energia, pavimentação de 
rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio 
ambiente e saneamento básico”, assim lembrando o conteúdo da Nota Técnica 
SDG nº 44 (fls. 198/200). 

 
Em face disso, foi aberto prazo para que a Prefeitura 

Municipal pudesse se manifestar sobre as conclusões da SDG (fls.201) e, desde 
já, autorizando o eventual pedido de sustentação oral. 

 
Em sua defesa complementar, o Responsável alega que o 

Município atendeu aos pontos capitais na apreciação das contas municipais (fls. 
205/216). 

 
Quanto às multas de trânsito, diz que os recursos são 

aplicados no policiamento e fiscalização do trânsito local.  
 
No tocante aos Royalties, sustenta que a transferência 

financeira para outras contas bancárias não indica desvio de finalidade, 

                     
2 Doc.15 juntado no Anexo IX relativo ao Expediente TC-36902/026/08 



reafirmando que está cobrando judicialmente a devolução dos valores referentes 
ao INSS da Câmara dos Vereadores. 

 
Em face do acrescido, por entender que as alegações não 

lograram êxito em justificar as falhas, SDG ratifica manifestação anterior pela 
emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas.  

  
A SDG atentou que a defesa não enfrentou o cerne do 

achado da Auditoria, ou seja, a subestimação dos números informados pelo setor 
municipal específico, comparados com as cifras contábeis, indicando a não 
aplicação de R$ 243.726,08, ensejando desvio de finalidade; também, que essa 
divergência vem se reproduzindo ano a ano; e, não bastasse isso, a incorreta 
aplicação desses recursos motivou o parecer desfavorável sobre as contas de 
2006 da Prefeitura. 

 
E, quanto aos Royalties, lembrou que a receita importa em 

R$ 86,396 milhões, representando quase um terço de toda a receita corrente 
líquida do Município – precisamente 31,23%; e, que a falta de transparência sobre 
tais recursos é desde 2004, apontada nos relatórios de auditoria, sendo objetivo 
de recomendações e formação de autos apartados (fls.218/220). 

 
Assim, determinei o retorno dos autos ao Setor de Cálculos 

da Assessoria Técnica, para que, à luz da manifestação da SDG, apurasse o 
percentual a ser considerado para verificação do atendimento ao limite imposto 
pelo art.29-A da Constituição Federal. 

 
 
Em atendimento, aquele Setor elaborou o laudo de 

fls.223/224, concluindo que com a inclusão das despesas3 da Edilidade arcadas 

                     
3 Quadro elaborado por ATJ 

Valor utilizado pela Câmara (repasse menos devolução) R$    
10.217.000,00 

(-) Despesas com inativos (R$         
37.893,50) 

(=) Subtotal R$    

20.179.106,50 

(/) Receita tributária ampliada do exercício anterior 
(2006) 

R$  
139.445.359,65 

(=) Percentual resultante 7,30% 

VALORES ACRESCIDOS CONSOANTE DETERMINÇÃO DE FL. 221 R$   
10.179.106,50 

(+) Despesas com combustíveis para frota da Câmara R$        
156.516,52 

(+) Despesas com o INSS incidente sobre a remuneração 
de servidores e agentes políticos da Edilidade (quotas 

funcional e patronal) 

R$        
615.442,91 

(=) Total atualizado do valor utilizado pela Câmara R$   
10.951.065,93 

(/) Receita tributária ampliada do exercício anterior 

(2006) 

R$ 

139.445.359,65 

(=) Percentual resultante atualizado 7,85% 

 



pela Prefeitura Municipal, a transferência de recursos à Câmara Municipal teria 
saltado de 7,30% para 7,85%, ainda dentro do limite de 8% previsto pela 
Constituição Federal. 

 
Para SDG, ainda que a inclusão de despesas legislativas ao 

cômputo das transferências realizadas à Câmara não tenha ultrapassado o limite 
constitucional conforme atesta o Setor de Cálculos, com o acréscimo do saldo 
não devolvido pela Edilidade ao final do exercício (R$ 274.321,85), o repasse à 
Câmara teria representado 8,05% das despesas do Poder Legislativo, razão pela 
qual entende configurada a superação do limite constitucional (art.29-A,I). 

 
Isso porque, para a SDG, a soma daquele valor não 

devolvido fez com que o gasto da Câmara passe a significar R$ 11.225.387,78. 
 
Quanto aos Royalties, relembra que manifestou-se pela 

irregularidade da matéria nos autos apartados das contas de 2004 (TC-
800020/595/04), destacando que no exercício de 2007 essa verba somou 
aproximadamente R$ 86.396.000,00, ou seja, quase um terço de toda a receita 
corrente líquida do Município (fls.226/228). 

 
Regularmente notificada para que apresentasse justificativas 

sobre o novo laudo elaborado pela SDG, a defesa ingressou com as razões de 
fls.232/237, sustentando que enquanto ocupou o cargo de Prefeito do Município 
tratou de promover a cobrança dos valores não restituídos pela Câmara, 
encaminhando, conforme determina a legislação municipal, ofícios alertando 
quanto aos valores devidos à Fazenda Municipal. 

 
Diz que a conclusão da SDG não deve prosperar, eis que a 

regra do art.29-A, I da Constituição Federal não pode ser avocada com a 
finalidade de analisar as contas do Poder Executivo Municipal, porquanto se trata 
do limite de despesas da Câmara, sobre o qual o Executivo não tem qualquer 
ingerência. Anota que o limite de gastos do Legislativo será analisado por ocasião 
do exame das contas anuais da Câmara Municipal, ou seja, os demonstrativos do 
Executivo não podem ser apreciados em face das despesas realizadas pelo 
Legislativo. 

 
Anota que a apuração do percentual de que trata o inciso I, 

do artigo 29-A, da Constituição Federal deve considerar os valores empenhados 
pelo Legislativo e nunca o saldo de valores não devolvidos pela Câmara 
Municipal. 

 
SDG rebate os argumentos, ponderando, em síntese 

(fls.238/239):  “o que lhe cabia (à Prefeitura) era repassar os duodécimos no limite 
previsto na Constituição, como não o fez, responde pelo equívoco”. De outro lado, 
discorda da alegação de que a questão não deve ser avaliada no exame das 
contas do Poder Executivo, vez que a falta de devolução do saldo de 
transferências aos cofres da Municipalidade caracteriza a utilização dos recursos 
                                                               
 
 



no custeio do Legislativo, reiterando conclusão pela emissão de parecer 
desfavorável à aprovação das contas.   

 
As contas foram retiradas da pauta dos trabalhos da 

E.Segunda Câmara do dia 23.06.09, nos termos do art. 99, I, do Regimento 
Interno (fl.241). 

 
Concedido outro prazo para manifestação, a Origem 

apresentou novas justificativas às fls. 245/273. 
 
Em síntese, sobre os royalties, esclareceu que não houve 

desvio da receita, não havendo qualquer infração à Lei 7990/89, sendo que todos 
os recursos foram gastos em consonância com a norma de regência. 

 
E, a despeito do entendimento de SDG sobre a 

movimentação em conta bancária específica, diz que a legislação somente indica 
que os valores serão depositados mensalmente nas contas dos beneficiários do 
Banco do Brasil. 

 
Reafirma que o simples fato de ter ocorrido transferência de 

recursos para outras contas não é suficiente para comprovar que determinada 
receita foi utilizada para finalidades diversas; e, além disso, que a questão não 
seria rigorosa para determinar a reprovação das contas, citando jurisprudência 
desta E.Corte (TC-2649/026/07, TC-2193/026/07, TC-2207/026/07, TC-2503/026/07 e TC-
2442/026/07). 
 

A respeito dos duodécimos, invoca o art. 168 da CF/88, para 
afirmar que não há margem ao Poder Executivo – Gestor do Tesouro, para 
estabelecer diferenciais entre o duodécimo orçamentário e o duodécimo 
financeiro, em função do princípio da separação dos Poderes. 

 
Alega que, em suma, o valor do repasse financeiro deve 

corresponder exatamente ao duodécimo definido no orçamento. 
 
Comenta que não poderia deixar de efetuar os 

recolhimentos previdenciários e fiscais da Câmara, pois estaria impedida de 
celebrar qualquer convênio como Governo Federal, por não possuir a CND junto 
ao INSS. 

 
Apresenta como ilegal o desconto unilateral no repasse do 

duodécimo, conforme proposto por SDG; e, que a única saída seria a propositura 
de ação judicial, como feito e informado a esta E.Corte. 

 
Diz que o feito judicial nº 633/08, em trâmite perante a 1ª 

Vara da Comarca local, encontra-se suspenso em razão de pedido formulado pela 
Municipalidade e Legislativo, em 19.03.09, tendo em vista o acordo para quitação 
dos débitos referente aos recolhimentos previdenciários e IRRF. 

 
Informa que, antes disso, e sem sucesso, já havia tentado a 

medida de desconto do repasse pela via administrativa. 



 
Rechaça assim, a tese de que tenha havido qualquer 

repasse a maior ao Legislativo. 
 
Lembra que nas contas do Município de Adolfo (TC-

2007/026/07), decidiu-se pela emissão de parecer favorável, mesmo havendo 
repasse de duodécimo superior ao limite constitucional, sendo este valor 
devolvido pela Câmara do Município. 

 
Realça, desse modo, que tomou todas as medidas cabíveis 

para fins de receber da Câmara local os valores referentes ao INSS e IRRF, 
sendo que teria logrado êxito na devolução de tais valores ao propor a medida 
judicial comentadas. 

 
E, finalmente, quanto aos recursos advindos das multas de 

trânsito, informa que foram aplicados no policiamento e na fiscalização do trânsito 
local. 

 
Pela SDG foi manifestado que o Interessado, novamente, 

aborda questão relativa à utilização das verbas decorrentes dos royalties e não 
demonstra a efetiva destinação das quantias para a consecução dos fins 
específicos, reiterando a transferência dos recursos para outras contas 
movimento da Prefeitura, conquanto devessem permanecer em conta vinculada 
própria. 

E, também, para a SDG, ainda que o ajuizamento da ação 
específica com o objetivo de obter a devolução de valores pelo Legislativo, que 
essa medida não afasta a afronta à regra do art. 29-A, I, da CF/88, destacando 
que a Prefeitura arcou com despesas legislativas, indicando transferência em 
percentual de 8,05% da receita tributária ampliada (fls. 275/276). 

 
Em seguida, a SDG solicitou o retorno dos autos e reviu sua 

posição sobre o total financeiro transferido ao Legislativo. 
 
Agora, com suporte nos autos TC-3638/026/07, que cuidam 

das contas da Câmara Municipal de São Sebastião, exercício de 2007, verificou 
que o montante de verbas não devolvido foi utilizado para pagar despesas de 
2006 não inscritas em restos a pagar; e, de conformidade com o demonstrativo de 
movimentação de receita/transferência, que o valor das receitas recebidas 
durante 2007 foi de R$ 10.217.000,00; e, desse modo, revendo a situação de 
duplicidade antes instalada – sobre o valor não devolvido (R$ 274.321,85), 
ratificou os cálculos de ATJ, considerando que as transferências ao Legislativo 
foram de 7,85% da receita tributária do exercício anterior. 
 

Contudo, em que pese o afastamento dessa irregularidade, 
a SDG insistiu na sua conclusão anterior, em face da indevida utilização dos 
recursos derivados dos royalties (fls. 280/281). 

 
É o relatório.  
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VOTO 
 
 

A gestão da Prefeitura Municipal de São Sebastião 
referente ao exercício de 2007 apresentou os seguintes resultados: 

 
    
Aplicação no Ensino:   27,92%  

Investimento no magistério:   90,46% 

Aplicação na Saúde:   22,70%. 

Superávit da Execução Orçamentária:   19,28%-R$ 58.601.271,85  

Transferências para a Câmara:    7,85%  

Precatórios:   Regular 

Encargos sociais:    Regular 

Despesas com Pessoal:   35,61% 

Remuneração dos Agentes Políticos:   Regular 

 
 
 
Verifico que a administração financeira de SÃO SEBASTIÃO 

no exercício de 2007 obteve índices constitucionais adequados no que toca aos 
investimentos no ensino e na valorização do magistério com os recursos do 
Fundeb. 

A aplicação de recursos na saúde também atingiu a meta 
constitucional. 

 
A execução orçamentária alcançou superávit de 19,28%. 
 
Desse modo, houve reversão do déficit financeiro do 

exercício anterior para superávit no exercício. 
 
O índice da despesa com pessoal esteve controlado, eis que 

abaixo do limite imposto pela Lei Fiscal – fixando-se em 35,61%. 
 
A respeito das transferências financeiras ao Legislativo, 

agora esclarecido que os gastos situaram-se dentro da limitação imposta pela 
Constituição Federal/88. 

 
O recolhimento dos encargos sociais encontra-se em ordem. 
 
E, igualmente regulares os pagamentos por conta da  

remuneração dos agentes políticos 
 
Quanto ao pagamento de honorários advocatícios, consigno 

que a jurisprudência dominante desta Corte tem aceitado o pagamento dos 
honorários de sucumbência, desde que haja legislação municipal prevendo a sua 
distribuição e que os beneficiados tenham efetivamente atuado como 
Procuradores.  

 



O apontamento da auditoria acerca da ofensa ao princípio 
da economicidade no abastecimento de combustível da frota de veículos também 
não deve prosperar, eis que não há elementos nos autos aptos a comprovar que 
a utilização de gasolina seria mais vantajosa que o álcool, pois apesar daquela 
apresentar preço sabidamente mais elevado, seu rendimento também é maior do 
que o apresentado pelo combustível de preço inferior. 

 
Quanto às críticas relativas à impossibilidade de aferição da 

correta aplicação dos recursos oriundos dos “Royalties” de petróleo, divirjo da 
solução adotada por SDG. 

 
É bem verdade que segundo a legislação de regência da 

matéria4, tal ingresso de verbas não pode ser utilizado com despesas de pessoal 
e pagamento da dívida pública, uma vez que têm destinação específica, devendo 
financiar certos programas governamentais, como o de pavimentação de 
rodovias, abastecimento, meio ambiente, entre outros. 

 
Também, à vista disso, e como geralmente as despesas 

municipais não identificam a fonte de custeio, o exame da vinculação financeira 
dos gastos requer sempre movimentação exclusiva em conta bancária 
determinada, o que não se verifica no caso em apreço.  

 
No entanto, foi decidido pela E.Segunda Câmara desta 

Corte sobre as contas de 2006 da Municipalidade de São Sebastião (TC-
2414/026/06)5, que a questão estava afastada, mediante r. voto externado pelo e. 
Relator Conselheiro Robson Marinho, no sentido de que “ante as justificativas 

ofertadas pelo Interessado, que são idênticas àquelas apresentadas no processo das contas 
anuais de 2005, e que foram acolhidas, considero afastadas as questões pertinentes: (...) – aos 
recursos oriundos dos royalties de petróleo, cabendo ressaltar que a Origem noticia a adoção de 
medidas, a partir do exercício de 2008, com vistas a facilitar a verificação da correta aplicação de 
tais recursos”. 

 
Desse modo, maior rigor, segundo decidido anteriormente, 

deverá ser feito sobre as próximas contas. 
 
No mesmo sentido, a Origem não logrou êxito em justificar 

as falhas relativas ao item relacionado às multas de trânsito, restando prejudicada 
a análise quanto ao efetivo repasse ao Fundo Nacional de Segurança e Educação 
no Trânsito – FUNSET, sendo constatada também a utilização e destinação 
irregular das verbas com a arrecadação das multas de trânsito. 

 
Penso que a matéria também deve guardar a mesma sorte, 

com forte recomendação para efetiva correção. 

                     
4 (Lei n°. 7.990, de 1989; Decreto Federal n°. 1, de 1991).  
5 TC-3414/026/06 – Prefeitura Municipal de São Sebastião – Contas de 2006 

– Relator Conselheiro Robson Marinho –  

E. Segunda Câmara Sessão de 26.08.08 – parecer prévio desfavorável, com 
recomendações. 
E. Plenário Sessão de 05.03.09 - Pedido de Reexame – conhecido e provido 

– parecer prévio favorável.  



 
E, no que diz respeito às demais impropriedades apuradas 

pela fiscalização, verifico que parte delas apresenta natureza formal e não 
revelam gravidade suficiente para macular os demonstrativos em exame, 
especialmente à vista das justificativas apresentadas, devendo também ser objeto 
de recomendações. 

 
Tomo por exemplo o resultado da dívida ativa, pois o quadro 

elaborado pela Auditoria indica que houve o recebimento de apenas 7,06% do 
saldo existente, razão pela qual a Administração deve procurar mecanismos 
eficientes de cobrança, a fim de que não incorra em possível desequilíbrio fiscal.  

 
Do mesmo modo, quanto às despesas processadas pelo 

regime de adiantamento, o Executivo deve observar procedimento fiel ao princípio 
da transparência.  

 
As matérias tratadas nos Expedientes que tramitam junto às 

contas foram abordadas em itens específicos do relatório de auditoria, não sendo 
constatadas irregularidades, exceção feita ao Expediente TC-1030/007/08, que 
não foi objeto de exame nos presentes autos. 

 
Assim, voto pela emissão de PARECER PRÉVIO 

FAVORÁVEL à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de São Sebastião, 
exercício de 2007, excetuando-se os atos porventura pendentes de julgamento 
neste E.Tribunal.  

 
Determino assim, à margem do parecer, expeça-se ofício ao 

Executivo com recomendações para que aperfeiçoe os planos orçamentários; 
promova ações eficazes para o recebimento do estoque da dívida ativa; atenda as 
regras próprias da saúde; nos adiantamentos, atenda ao princípio da 
transparência, mantendo informações necessárias para a aferição do interesse 
público desse tipo de despesa; observe as regras próprias para repasses 
financeiros ao Legislativo; elimine eventuais inconsistências contábeis; dê correto 
acompanhamento à execução orçamentária e devida contabilização dos atos e 
fatos contábeis; dê fiel cumprimento da Lei 8666/93 com relação às formalidades 
próprias das licitações; atenda as Instruções desta E.Corte; e, principalmente, 
cumpra a legislação pertinente à gestão dos recursos provenientes do 
recebimento de Royalties e aplicação de multas de trânsito. 

 
Determino, ainda, à margem do parecer, que o Expediente 

TC-1030/007/08 tenha tramitação apartada, retornando à UR/7 para instrução, 
tendo em vista que os assuntos ali tratados não foram examinados nestas contas. 

 
O Expediente TC-22262/026/08, tendo em vista o reflexo 

sobre as contas de 2008, também deverá ser encaminhado à UR/7 para subsídio 
nas próximas auditorias. 

 
Determino ainda o arquivamento dos Expedientes TC-

1560/007/07, TC-1131/007/07, TC-41551/026/07, TC-41553/026/07, TC-



1011/007/07, TC-30141/026/07 e TC-20512/026/08, eis que os assuntos neles 
tratados foram examinados em itens específicos do relatório de auditoria. 

 
 


