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Aplicação no Ensino:       25,69% 
Investimento no magistério com recursos do FUNDEB:  60,60% 
Recursos do FUNDEB utilizados em 2007:     98,38% 
Aplicação na Saúde:         18,88% 
Déficit Orçamentário:            8,09% 
Transferências para a Câmara:           5,48% 
Precatórios:         Irregular  
Encargos sociais:               Regular 
Despesas com Pessoal:              49,22% 
Remuneração dos Agentes Políticos:       Regular 

 
 
Senhor Presidente, Senhor Conselheiro 
 
 

Senhor Presidente, Senhor Conselheiro, 
 
Em exame as contas anuais do exercício de 2007, da 

Prefeitura Municipal de Pitangueiras, cuja fiscalização “in loco” esteve a cargo da 
Unidade Regional de Ribeirão Preto. 

 
Os pontos destacados e consolidados pela auditoria 

encontram-se na Conclusão de fls.64/68, quais sejam:  
 

Planejamento e Execução Física: Ausência de Anexo de Riscos Fiscais, embora 
houvesse previsão, na LDO, de sua elaboração; Elevado percentual de 
autorização para abertura de créditos adicionais suplementares (25%), superando 



assim o percentual de inflação estimada para o exercício de 2007 (7%); abertura 
de créditos adicionais suplementares, superando o limite autorizado e sem 
recursos disponíveis. 
 
Fiscalização das Receitas: Ausência de registro contábil para a retenção ao 
FUNDEB, no tocante aos recursos recebidos a título de IPVA; 
 
Dívida Ativa: Baixo índice de recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa 
(15,84%), em relação ao estoque anterior; Inércia quanto à eventual cobrança 
amigável ou judicial dos créditos inscritos; Registro contábil a menor dos créditos 
inscritos, quando comparado com o saldo registrado no setor. 
 
Aplicação no Ensino: Ocorrência de empenho de despesas não-elegíveis, em 
dotações da educação básica, com aquisições de gêneros alimentícios, ovos de 
páscoa e serviços relacionados a projeto extracurricular de esporte; Utilização de 
recursos do FUNDEB para pagamento de despesas não-elegíveis empenhadas 
em dotações da educação básica; Utilização de recursos do FUNDEB para 
pagamento de despesas relacionadas a aquisições de uniformes escolares, 
consideradas não-pertinentes à educação básica; Ocorrência de transferência de 
recursos do FUNDEB para conta movimento, com posterior reposição; Repasses 
decendiais em valor inferior ao previsto no art. 69, § 5º, da Lei Federal nº 9394/96, 
no tocante ao 1º, 2º e 3º trimestres. 
 
Despesas com Saúde: Inexistência de quantificação física e financeira das ações 
inclusas no Plano Municipal de Saúde. 
 
Despesas com Precatórios Judiciais e Requisitórios de Baixa Monta: Não 
cumprimento da posição jurisprudencial desta E. Corte de Contas, vez que o 
município não pagou valor equivalente ao somatório do mapa orçamentário 
apresentado em 2006 e dos 10% dos precatórios constituídos em exercícios 
anteriores; Ausência de informações, por parte da origem, quanto aos precatórios 
e requisitórios de baixa monta, restringindo assim o exame da matéria; Parte das 
pendências judiciais, não se encontrava registrada no Balanço Patrimonial. 
 
Outras Despesas: Despesas indevidamente formalizadas; Despesas realizadas 
em regime de adiantamento, sem observância às normas regulamentares,  
inclusive com necessidade de realização de procedimento licitatório e/ou de 
prévia autorização legal; Indícios de ausência de publicidade mensal de suas 
compras, consoante prescrito no art. 16 da Lei de Licitações.  
 
Dos Resultados: Déficit no resultado da execução orçamentária, no percentual 
de 8,09%; o que comprova a ausência de acompanhamento orçamentário, com 
vistas à adoção de procedimentos relacionados à limitação de empenho; O déficit 
orçamentário aumentou em 123,22% o déficit financeiro retificado do exercício 
anterior; Atos de gestão insuficientes à geração de superávit orçamentário, com 
vistas à efetiva redução do saldo das dívidas de longo prazo. 
 



Transferência de Recursos: Ausência de informações sobre eventual distrato 
ocorrido no exercício em exame, no tocante a Contrato de Gestão firmado no 
exercício de 2006, com vigência por 03 (três) anos. 
 
Licitações: Ausência de três propostas válidas para o processamento de 
certames licitatórios realizados na modalidade convite; falta de pesquisa de 
preços; não oferecimento de justificativa aceitável e devidamente formalizada 
para a não-repetição de convite; certame licitatório em modalidade inadequada; 
objeto inadequadamente caracterizado; e ausência de orçamento estimativo para 
serviços. 
Quanto a tomadas de preços: objetos insuficientemente definidos, não havendo 
elaboração, quando cabível, de projeto básico; ausência de orçamento estimativo; 
uma única licitação para objetos distintos; ausência de documentos que 
assegurassem a existência de recursos orçamentários suficientes para a 
execução dos serviços; ausência de pesquisa de preços; não obediência ao prazo 
mínimo entre a publicação e a abertura das propostas; desclassificação de 
empresa participante, por erro relativo à fase de habilitação, porém promovida na 
fase de julgamento; não observância a princípios constitucionais; inexistência, nos 
autos, de comprovantes de publicação, em jornais de grande circulação no 
Estado e/ou no Município, dos avisos contendo os resumos dos editais; utilização 
de modalidade licitatória inadequada; e ajustes contratuais decorrentes com 
subjetividade na fixação dos seus respectivos prazos de duração. 
 
Ausência de Licitação: Despesas com aquisições de livros didáticos; emissões 
de boletos e carnês; prestação de serviços de manutenção em máquinas e 
equipamentos; serviços de publicidade; locação de estruturas metálicas e 
acessórios; e aquisição de materiais esportivos . 
 
Ordem Cronológica de Pagamentos: Existência de restos a pagar processados 
de exercícios anteriores pendentes de pagamento, evidenciando assim 
descumprimento às regras previstas no art. 5º da Lei de Licitações. 
 
Subsídios dos Agentes Políticos: Pagamentos a maior a quatro Secretários 
Municipais (três deles em torno de R$ 100,00 e o restante R$ 650,00). 
 
Atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal: Resultado nominal deficitário, 
no montante de R$ 5.331.146,21, ao passo que a meta fiscal estabelecida era de 
superávit de R$ 55.000,00. 
 
Transparência da Gestão Pública: Não divulgação, na página eletrônica do 
Município, do PPA, balanços do exercício, parecer prévio deste E. Tribunal de 
Contas, relatório de gestão fiscal (parcial) e relatório resumido da execução 
orçamentária (parcial). 
 
Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal: 
Encaminhamento extemporâneo de dois Contratos de valor superior ao limite de 
remessa obrigatória; Encaminhamento intempestivo de parte da documentação 
pertinente ao ensino, das informações sobre ordem cronológica, e da planilha 
denominada “Cadastro Eletrônico de Obras Públicas”; Ausência de remessa da 



relação de pagamentos (ordem cronológica) pertinente ao 2º semestre, bem como 
da planilha denominada “Cadastro Eletrônico de Obras Públicas”, relativa ao 2º 
semestre; Atendimento parcial às recomendações deste E. Tribunal. 

 
O órgão de instrução indica que o Executivo atingiu o índice 

de aplicação de 25,69%1 no Ensino Geral, enquanto na valorização do magistério, 
o percentual de utilização dos recursos advindos do FUNDEB foi de 60,60%. A 
auditoria apurou ainda que 98,38% desses recursos foram utilizados no exercício 
em apreço. 

 
Quanto aos aspectos econômicos e financeiros, a auditoria 

apurou déficit da execução orçamentária da ordem de 8,09%2. 

                     
1 Aplicação no Ensino 

28.198.049,73 
118.106,64 

28.316.156,37 

7.079.039,09 25,00%

Empenhadas
5.642.382,18 

2.374,60 
1.005.316,13 

- 
1.452.939,14 
236.439,73 

3.418.192,04 

4.357.011,73 
4.139.161,14 95,00%
2.614.207,04 60,00%

Empenhadas
Despesas c/ Profissionais Magistério: mínimo 60%. Quadro 7, F 2.640.283,95 60,60%

329.036,84 
1.080.306,28 

Despesas c/ Profissionais Magistério apuradas 3.391.553,39 77,84%

Demais despesas: máximo 40%: Quadro 7, F 1.623.036,54 37,25%
1.057.005,04 
329.036,84 

Demais despesas apuradas 895.068,34 20,54%

Total geral aplicado com recursos do Fundeb: Quadro 7, F 4.286.621,73 98,38%
38.719,99 

Despesas do Fundeb elegíveis para aplicação no Ensino 4.247.901,74 

Atendimento à aplicação mínima de 95,00%. Valor excedente: 147.460,59 

70.390,00 

3.418.192,04 
Despesas do Fundeb elegíveis para aplicação no Ensino 4.247.901,74 
Total das despesas elegíveis para aplicação no Ensino 7.666.093,78 
Valor efetivamente retido ao Fundeb: Quadro 7, E

Parcela empenhada do ganho líquido (plus  aplicado): Quadro 7, E 390.882,69 
Aplicação no Ensino em 31/12 do exercício do exame 7.275.211,09 25,69%

5% do Fundeb retido e aplicado no 1º trimestre de 2008 (*)

Receitas de impostos e transferências de impostos ajustadas

Adicionais (salário-educação, convênios etc +  rendimentos) 

Ajustes efetuados pela fiscalização 

Despesas com recursos do Fundeb

Total das despesas do Ensino com recursos próprios
Aplicação na manutenção e desenvolvimento do Ensino: caput  do art. 212 da C.F.

Rendimentos de aplicação financeira: Quadro 7, F

Valor para aplicação no 1º trimestre do exercício seguinte

Exclusões da fiscalização (detalhadas na informação)

Inclusões da fiscalização (detalhadas na informação)

Total das despesas do Ensino com recursos próprios: Quadro D

Recursos do Fundeb + rendimentos financeiros: Quadro F1

Receitas de impostos e transferências de impostos: Quadro 7, A

Aplicação mínima com total de recursos próprios

Exclusões da fiscalização (detalhadas na informação)

Despesas com recursos próprios

Rendimentos de aplicação financeira conta LDB 
Total das despesas do Ensino: Quadro  7, D 

Operações de crédito destinadas à Educação Básica

Exclusões da fiscalização (detalhadas na informação)

Inclusões da fiscalização (detalhadas na informação)

Aplicação mínima com total de recursos do Fundeb
Aplicação mínima c/ Profissionais Magistério em efetivo exercício  

Inclusões da fiscalização (detalhadas na informação)

 
2 Resultado da Execução Orçamentária. 



 
A Dívida Consolidada Líquida3 representou 44,93% da 

Receita Corrente Líquida, enquanto que em 2006 esse percentual foi de 32,79%, 
havendo aumento de 11,36% da Receita Corrente Líquida do Município. 

 
Os repasses4 à Câmara foram efetuados nos termos do 

artigo 29-A da Constituição Federal e atingiram o percentual de 5,48%. 
 
Os gastos com pessoal5 atingiram 49,22%, portanto, abaixo 

do limite imposto pela Lei Fiscal.  
 
A situação dos precatórios apresentada pela auditoria foi a 

seguinte: 
 

                                                               
Receitas Previsão Realização AH % AV %

Receitas Correntes 35.397.000,00           37.833.318,47           6,88% 108,89%
Receitas de Capital 500.000,00                720.742,11                44,15% 2,07%
Contas Retificadoras (3.297.000,00)            (3.809.300,41)            15,54% -10,96%
Ajustes -                             
Total 32.600.000,00           34.744.760,17           100,00%

2.144.760,17             6,58% 6,17%

Despesas Empenhadas Fixação Final Execução AH % AV %
Despesas Correntes 38.804.278,06           35.148.637,58           -9,42% 93,59%
Despesas de Capital 3.108.100,00             2.407.882,41             -22,53% 6,41%
Res. de contingência -                             
Ajustes -                             
Total 41.912.378,06           37.556.519,99           100,00%

4.355.858,07             -10,39% 11,60%

Resultado Ex. Orçamentária: Déficit (2.811.759,82)            8,09%

Excesso de Arrecadação

Economia Orçamentária

 
 
3 Evolução da Dívida 

Dívida
Ex. R.C.L. Déficit Financeiro % / RCL Consolidada Líquida % / RCL
2006 30.922.934,13             2.346.107,01                    7,59% 10.139.897,00             32,79%

2007 34.437.176,92             5.093.666,58                    14,79% 15.471.043,31             44,93%

Evolução 11,36% 117,11% 52,58%

 
4 Transferências à Câmara 

Valor utilizado pela Câmara (repasse menos devolução ) (1),(2)

Despesas com inativos (2)

Subtotal

Receita Tributária ampliada do exercício anterior:  (2) 2006

Percentual resultante 5,48%

1.446.540,66 

86.907,33 

1.359.633,33 

24.795.996,38 

 
5 Gastos com Pessoal 

Ex. RCL Pessoal e Reflexos % RCL Inativos % RCL
2002 18.770.212,79 8.566.385,79 45,64% 781.931,48 4,17%
2003 20.189.612,77 9.658.364,51 47,84% 831.636,29 4,12%
2004 22.230.485,56 11.328.002,85 50,96% 890.651,10 4,01%
2005 27.653.474,26 13.644.527,79 49,34% 989.429,22 3,58%
2006 30.922.934,13 14.210.542,36 45,95% 1.143.486,90 3,70%
2007 34.437.176,92 16.949.404,23 49,22% 500.297,66 1,45%  



2006

2007

2007

2007

Não foi pago o valor mínimo p/ o exercício em exame, deficitário em:

(1) : Dados na Dívida Flutuante, Dívida Fundada ou não contabilizados

(203.646,97) 

Saldo de precatórios p/ exercício seguinte (1) 1.552.427,56 

203.646,97 Valor mínimo ser pago no exercício em exame

Valor efetivamente pago no exercício em exame - 

- Requisitórios baixa monta (LF 10.259/2001)  incidentes no exercício de:

10% do saldo anterior (1) 149.864,51 

10% do parcelamento advindo da EC 30/2000 (Dívida Fundada) - 

1.498.645,10 

53.782,46 

Saldo de precatórios anteriores, não parcelados pela EC 30/2000 (1)

Mapas orçamentários / Ofícios Requisitórios apresentados em:  

 
 
 
A origem foi regularmente notificada (fls.121) apresentando 

as razões e documentos de fls.151/195 e 197/200, visando demover e justificar os 
apontamentos constantes dos autos. 

 
Dentre eles, contesta a ocorrência de falhas no item 

Planejamento da Gestão Pública, aduzindo que as suplementações encontravam-
se autorizadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, devidamente promulgada, 
não restando, quanto a isso, nenhuma irregularidade em abrir os “Créditos 
Adicionais Suplementares” por via de Decreto.  

 
Sobre o índice de 28,74% de alterações realizadas nas 

dotações orçamentárias, diz que foi ultrapassado o limite autorizado fixado em 
25% (excedente 3,74%) porque, não obstante a utilização da denominação 
(crédito adicional suplementar), parte desses recursos referem-se à transposições 
de dotações. Portanto, entende que o limite de 25% autorizado em lei para 
abertura de créditos adicionais suplementares foi devidamente observado. 

 
Assevera que os pontos suscitados pela auditoria nos itens 

Despesas com Ensino e Saúde não impediu que atingisse as metas de aplicações 
fixadas pela Constituição Federal.  

 
Com relação aos Precatórios, o interessado alega que 

procedeu aos pagamentos durante o exercício, reportando-se a solicitação de 
informações sobre esse aspecto perante a atual Administração, e que não teria 
sido atendido. Menciona a relação de débitos judiciais que não foram pagos como 
prova de que foram registrados. 

 
Discorre detalhadamente sobre cada um dos procedimentos 

licitatórios instaurados, admitindo a ocorrência de erros formais.  
Conta que pôs à disposição da população as informações 

necessárias sobre a gestão pública, anunciando que regularizará as falhas 
formais verificadas pela auditoria, pleiteando, ao final, o acolhimento dos 
argumentos oferecidos para o fim de ser considerada regular a apresentação das 
contas do exercício de 2007. 

 



Subsidiaram os trabalhos da fiscalização os processos 
acessórios TC-2511/126/07 (Ordem Cronológica de Pagamentos); TC-
2511/226/07 (Aplicação no Ensino) e TC-2511/326/07 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal). 

 
E ainda, os seguintes Expedientes: 
 

TC-664/006/08: Trata de notícia do Sr. Fernando Luís Camolezi, munícipe de 
Pitangueiras e Presidente da Associação Transparência Absoluta (ATA), 
informando que a Prefeitura pagou à empresa Celso Líbano Ferreira Me., no 
exercício de 2007, a quantia de R$ 18.373,95, sem a realização de certame 
licitatório. A auditoria constata que procedem em parte as alegações, uma vez 
que foram adquiridos materiais esportivos em épocas coincidentes, sendo, 
exigível a licitação. 
 
TC-665/006/08: Trata de notícia do Sr. Fernando Luís Camolezi, munícipe de 
Pitangueiras e Presidente da Associação Transparência Absoluta (ATA), 
informando sobre possíveis irregularidades em contratos firmados junto às 
empresas Rosana Aparecida Cardoso Me., Ceazza Distribuidora de Frutas, 
Verduras e Legumes Ltda. e Ballo Comércio de Alimentos Ltda., como a  
utilização de modalidade licitatória inadequada; inexistência, nos termos 
contratuais, de cláusulas especificando os seus respectivos prazos de vigência e 
a possível realização de aditamentos, em percentuais superiores a 25%.  A 
auditoria atesta a procedência das alegações no que diz respeito à utilização de 
modalidade licitatória indevida e à não especificação dos prazos dos contratos. 
 
TC-666/006/08: Outra notícia do Sr. Fernando Luís Camolezi, munícipe de 
Pitangueiras e Presidente da Associação Transparência Absoluta (ATA), 
informando que a Prefeitura pagou à empresa Vanderli da Silva Gallon Me., no 
exercício de 2007, a quantia de R$ 13.737,50, sem a realização de certame 
licitatório. Segundo a auditoria, procedem as alegações do interessado e 
comentários a respeito desta matéria foram efetuados em item próprio do relatório 
de auditoria. 

 
TC-667/006/08: Trata de notícia do Sr. Fernando Luís Camolezi, munícipe de 
Pitangueiras e Presidente da Associação Transparência Absoluta (ATA), 
informando que a Prefeitura procedeu à contratação de serviços de locação de 
estruturas metálicas sem a formalização de processo licitatório para as 
contratações, embora o total de despesas tenha sido de R$ 35.650,00. A auditoria 
constatou a parcial procedência das alegações, pois seria exigível a licitação para 
a contratação de parte (R$ 20.400,00) dos serviços objeto da denúncia, referentes 
à locação de estruturas metálicas para as festas carnavalescas, conforme 
comentários efetuados em item próprio do relatório. 
Para as demais despesas efetuadas em 2007, que também foram mencionadas 
no Expediente e totalizaram a cifra de R$ 13.150,00, segundo a auditoria, não 
seria adequada, para fins de licitação, sua soma com aquelas realizadas por 
ocasião dos festejos de carnaval. 

   



TC-668/006/08: Trata de notícia do Sr. Fernando Luís Camolezi, munícipe de 
Pitangueiras e Presidente da Associação Transparência Absoluta (ATA), 
informando a este E. Tribunal de Contas que a Prefeitura gastou, no exercício de 
2007, a quantia de R$ 19.400,00 em serviços que, acredita ele, referiram-se a 
publicidade, sem procedimento licitatório. A auditoria constatou que procedem em 
parte as alegações do interessado, uma vez que era exigível a licitação para a 
contratação de parte (R$ 15.400,00) dos serviços, conforme comentado em item 
próprio do relatório de contas.   
 
TC-698/006/08: Mais uma notícia do Sr. Fernando Luís Camolezi, munícipe de 
Pitangueiras e Presidente da Associação Transparência Absoluta (ATA), 
versando sobre possíveis irregularidades em pagamentos totais de R$ 99.585,92 
efetuados em 2007 à Sra. Primeira-Dama e Secretária Municipal de Assistência 
Social, sem que houvesse motivação para a realização de tais gastos.  
A auditoria constata que os recursos repassados a título de adiantamento 
atingiram o valor de R$ 99.581,20, à Sra. Vera Lúcia Magnani de Felício, 
Primeira-Dama, que utilizava-se dos repasses para dar atendimento a 
necessidades diversas de munícipes de baixa renda.  
Os exames efetuados por amostragem nos processos de prestação de contas dos 
adiantamentos em tela evidenciaram a intempestividade na prestação de contas; 
e que ocorreram gastos com medicamentos destinados à distribuição à população 
carente pelo Setor de Assistência Social, que não são compatíveis com o regime 
especial de adiantamento. 
Entende que em função do montante despendido no ano e da sua previsibilidade, 
a aquisição de medicamentos deveria ter sido, inclusive, objeto de certame 
licitatório. A título ilustrativo, tomando-se apenas os empenhos n.º 850/07, 
2.144/07 e 2.827/07, encontra despesas de R$ 19.409,10 com medicamentos (NE 
850: R$ 11.246,97; NE 2.114: R$ 7.646,65, NE 2.827: R$ 515,48). 

 
TC-683/006/08: Trata de notícia do Sr. Fernando Luís Camolezi, munícipe de 
Pitangueiras e Presidente da Associação Transparência Absoluta (ATA), 
informando sobre possíveis irregularidades em contratos firmados junto à 
empresa Fábio Ribeiro Pitangueiras ME. Em síntese, alega o interessado que fora 
utilizada modalidade licitatória inadequada e que não havia, nos termos 
contratuais, cláusulas especificando os seus respectivos prazos de vigência. A 
auditoria constata a procedência das alegações.  
 
TC-678/006/08: Trata de notícia do Sr. Fernando Luís Camolezi, munícipe de 
Pitangueiras e Presidente da Associação Transparência Absoluta (ATA), 
informando possíveis irregularidades na contratação de empresas ou pessoas 
físicas para a prestação de prováveis serviços de publicidade sem o devido 
processo licitatório, desrespeitando, assim, a Lei Federal n.º 8.666/93. A auditoria 
constata que não procedem as alegações, já que uma parte dos processos de 
despesas denunciados se tratavam de pagamentos por serviços de divulgação 
com som volante de propaganda institucional da Prefeitura e os demais, 
referiram-se a serviços com som em eventos realizados em escolas municipais, 
bem como a divulgação de um projeto escolar.  

 



TC-700/006/08: Trata de notícia do Sr. Fernando Luís Camolezi, munícipe de 
Pitangueiras e Presidente da Associação Transparência Absoluta (ATA), em face 
do Sr. Waldir de Felício, Prefeito Municipal, relativamente a possíveis 
irregularidades praticadas na realização de pagamentos à empresa Célia Regina 
Araújo Leone - ME que totalizaram no exercício de 2007 a importância de R$ 
23.534,69. A auditoria constata que não procedem as alegações, considerando as 
características dos serviços (oficina mecânica, funilaria, pneus, pintura e elétrica 
em diversos ônibus do município), associadas às épocas de suas respectivas 
realizações (durante todo o ano de 2007), e não vislumbra infringência ao artigo 
2º da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
TC-18437/026/08: Trata de notícia do Sr. Fernando Luís Camolezi, munícipe de 
Pitangueiras, informando a este E. Tribunal de Contas que a Prefeitura gastou 
com a empresa MULTISERV Viradouro Ltda. ME., no exercício de 2007, a quantia 
de R$ 8.139,00, sem que tais gastos fossem precedidos de certame licitatório. A 
auditoria informa que não procedem as alegações do interessado.  

 
TC-24384/026/08: Cuida o expediente do encaminhamento, por parte da 
Procuradoria Geral de Justiça (Ofício nº 05786/2008 – GPGJ-SP), do Ofício nº 
115, de 28.05.2008, subscrito pela digna Promotora de Justiça do município de 
Pitangueiras, Dra. Karina Beschizza Cione, por meio do qual solicita, deste E. 
Tribunal, informações acerca da utilização de verbas do FUNDEB nos últimos 05 
(cinco) anos pelo Executivo de Pitangueiras, para o fim de formação de melhor 
convicção sobre eventual prática de ato de improbidade administrativa por parte 
do Prefeito Municipal de Pitangueiras, por eventual uso irregular desses recursos 
vinculados. Consta ainda desse expediente que seria encaminhado para 
conhecimento, oportunamente, reprografia da decisão que viesse a ser prolatada 
sobre as contas de 2007, bem como de peças que compõe referido feito.  
 
TC-31841/026/08: Cuida o expediente do encaminhamento, por parte da 
Procuradoria Geral de Justiça (Ofício nº 07033/2008 – GPGJ-SP), do Ofício nº 
151, de 22.07.2008, tratando de comunicação a este E. Tribunal sobre 
ajuizamento de Ação Civil Pública  A auditoria informa que a Ação Civil Pública  nº 
1577/08, apurou a contratação temporária, em novembro de 2007, pelo Prefeito 
Municipal de Pitangueiras, Sr. Waldir de Felício, de 04 (quatro) Procuradores 
Municipais, Srs. Fernando Henrique Bortoleto, Fernando Cotrim Beato, Herlon 
Mesquita e Mauro César Colozi, sem prévia realização de concurso público, 
havendo assim violação a dispositivos constitucionais. Informa o órgão de 
intrução que as contratações temporárias estão sendo devidamente tratadas nos 
autos do processo TC – 2162/006/08. Em decorrência da Ação Civil Pública, os 
contratados foram afastados de seus respectivos cargos, a partir de 12.08.2008, 
com prejuízo dos vencimentos, nos termos do Decreto Municipal nº 2954, de 
12.08.2008.  
 
TC-3646/026/09: Cuida o expediente do encaminhamento, por parte da 
Procuradoria Geral de Justiça (Ofício nº 01178/2008 – GPGJ-SP), solicitando, 
deste E. Tribunal, o envio de estudos técnicos, pareceres e decisões relativas à 
contratação de Paulo Antônio Pereira da Silva, pela Prefeitura Municipal de 
Pitangueiras. A auditoria informa que o mencionado servidor foi admitido para 



provimento de cargo em comissão em maio de 1997, razão pela qual, de acordo 
com as Instruções desta Corte, sua admissão não foi examinada em autos 
próprios. Informa que foi afastado do cargo de Diretor do Departamento de 
Administração e Recebimento da Dívida Ativa, em 22 de agosto de 2008, tendo 
em vista a medida liminar expedida nos autos nº1656/08, em trâmite na cidade de 
Pitangueiras. 
 

No que diz respeito aos aspectos econômico e contábil, 
Assessoria Técnica conclui pela emissão de parecer desfavorável à aprovação 
das contas (fls.202/209), por conta do insuficiente pagamento de precatórios, do 
elevado déficit orçamentário, do aumento do resultado financeiro negativo vindo 
de 2006 e da elevação dos níveis de endividamento.  

 
Sob os aspectos jurídicos, a Assessoria Técnica, diante da 

falta de pagamento dos precatórios, e do desequilíbrio orçamentário, propõem a 
emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação dos demonstrativos e exame 
em autos próprios dos processos mencionados nos itens licitações e contratos 
(fls.210/214).  

 
Chefia de ATJ acompanha mesma conclusão (fls.215). 
 
Para SDG, o insuficiente pagamento de precatórios, a 

aplicação de recursos do FUNDEB no patamar de 98,38%, sem utilização dos 
recursos faltantes (R$ 70.390,00 - 1,62%) no primeiro trimestre de 2008 e a 
apuração de déficit orçamentário de 8,09% maculam os demonstrativos em 
exame, razão pela qual se manifesta pela emissão de parecer desfavorável à 
aprovação das contas (fls.216/220). 

 
Regularmente notificado (fls.221), o responsável apresentou 

os memoriais e documentos de fls.225/251. 
 
Sobre os precatórios, expende argumentos relativos às 

dificuldades financeiras encontradas para o pagamento dos débitos, sem prejuízo 
à continuidade dos serviços públicos essenciais, bem como, anuncia o 
pagamento dos compromissos judiciais no exercício de 2008.  

 
Com relação à aplicação dos recursos do FUNDEB, 

sustenta que a integralidade das verbas foi utilizada durante o exercício, sendo 
que a indicação da auditoria quanto à utilização insuficiente dos recursos decorre 
da exclusão relativa ao projeto extracurricular de esporte. Ainda, tendo por base a 
pequena expressão do saldo diferido não investido no primeiro trimestre de 2008,  
entende que por ser o primeiro ano de vigência da Lei Federal n° 11.494/07, a 
falha poderá ser relevada.  

 
No tocante ao déficit orçamentário, afirma que o aumento 

dos níveis de endividamento decorre da confissão de dívidas perante o INSS, a 
CPFL e a autarquia municipal de previdência.  

 



Em face do acrescido, sobre a aplicação de recursos do 
FUNDEB, SDG retifica manifestação anterior, ponderando que: 

 
“...nessa oportunidade, tendo por base os atuais julgados desta Corte sobre 
a utilização dos recursos do FUNDEB e em face das justificativas prestadas 
sobre a matéria, creio que a falta de investimento do saldo diferido de 1,62% 
no primeiro trimestre de 2008 poderá ser relevada. Isto porque, as 
C.Câmaras deste Tribunal decidiram que se o município aplicar o percentual 
facultado pelo §2° do artigo 21 da Lei Federal de 95% das verbas do 
FUNDEB não há censura a ser feita, bastando a administração aplicar o 
saldo diferido durante o decorrer de 2008, aliás Nesse posicionamento 
somente é valido para as contas de 2007. “ 
 

Entretanto, sobre os demais pontos, mantêm os termos da 
manifestação anterior, ponderando que: 

 
“...a administração não realizou nenhum pagamento de precatórios em 2007 
e, deste modo, afrontou a jurisprudência deste Tribunal no sentido do 
pagamento do mapa orçamentário do exercício acrescido da décima parte 
do estoque de iguais obrigações de períodos pretéritos. Nessa direção em 
que pesem os pagamentos de prècatórios em 2008, essa medida não 
socorre ao interessado diante do principio da anualidade e competência das 
contas e será avaliada no âmbito das respectivas contas. Agrava essa 
questão, a indicada ocultação de passivo, porquanto nos termos de fls.54 
diante da não contabilização de R$ 1.188.341,48 (hum milhão, cento e 
oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e oito 
centavos) em precatórios no balanço patrimonial.  
 
De outra forma, o resultado orçamentário de 8,09% encontra-se em patamar 
muito superior ao aceito pelas decisões desta Corte e propiciou a elevação 
do déficit financeiro vindo de 2006 em 123,22% e, muito embora as dívidas 
da municipalidade, em parte, relativa à confissão de débito perante a 
autarquia de previdência municipal, o nível de comprometimento da receita 
corrente líquida passou a ser de 44,93%, implicando, assim, em dificuldades 
futuras para as finanças municipais. “ 

 
Assim, ratifica conclusão pela emissão de parecer 

desfavorável à aprovação das contas (fls.254/256).  
 
É o relatório.  

GCFJB-23    



VOTO 
 
 

Os autos do TC–2511/026/07 cuidam das contas do 
Executivo de Pitangueiras referentes ao exercício de 2007, cujos indicativos 
foram: 

 
Aplicação no Ensino:       25,69% 
Investimento no magistério com recursos do FUNDEB:  60,60% 
Recursos do FUNDEB utilizados em 2007:     98,38% 
Aplicação na Saúde:         18,88% 
Déficit Orçamentário:            8,09% 
Transferências para a Câmara:           5,48% 
Precatórios:         Irregular  
Encargos sociais:                   Regular 
Despesas com Pessoal:                  49,22% 
Remuneração dos Agentes Políticos:       Regular 

 
 
De plano, a instrução dos autos demonstra que o Executivo 

não atendeu o art.100 da Constituição Federal, bem como não contabilizou 
devidamente essa dívida nas peças contábeis. 

 
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, o 

cumprimento dos preceitos constitucionais exige que sejam incluídas no 
orçamento anual, no mínimo, dotações suficientes para o pagamento de valor 
equivalente às obrigações inseridas no mapa de requisitórios do próprio exercício, 
acrescido de mais um décimo, pelo menos, do estoque de precatórios anteriores, 
cujo pagamento deve ocorrer no exercício orçamentário.  

 
Segundo posição elaborada pela SDG às fls.218, no 

exercício de 2007, houve apresentação de Mapa Orçamentário no valor de R$ 
53.782,46 (cinqüenta e três mil, setecentos e oitenta e dois reais, e quarenta e 
seis centavos), havendo saldo de exercícios anteriores no montante de R$ 
1.498.645,10 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, seiscentos e 
quarenta e cinco reais e dez centavos). 

 
Portanto, seria necessário, para que fosse dado atendimento 

à orientação sedimentada pela jurisprudência desta Corte, que a Prefeitura 
Municipal liquidasse, em 2007, débitos equivalentes a cifra de R$ 203.646,97 
(duzentos e três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e sete 
centavos). Todavia, nada foi amortizado no exercício, restando desatendidas 
finalidades básicas da Lei de Responsabilidade Fiscal, qual sejam, a gradativa 
diminuição das dívidas e a busca pelo equilíbrio orçamentário.  

 
Em que pese ter ocorrido pagamentos de precatórios em 

2008, diante do principio da anualidade e competência das contas, essa medida 



não socorre ao interessado, mas somente poderá ser levada em consideração no 
âmbito das contas daquele exercício, razão pela qual as alegações apresentadas 
não afastam a mácula relativa ao desrespeito à jurisprudência desta Corte. 

 
Agrava essa questão, a indicada ocultação de passivo.  A 

auditoria apurou (fls.54) que não houve contabilização de R$ 1.188.341,48 (hum 
milhão, cento e oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e 
oito centavos) em precatórios no balanço patrimonial.  

 
As peças contábeis evidenciaram resultados que merecem 

ser objeto de recomendações. Isto porque, como bem disse a SDG, o resultado 
orçamentário de 8,09% encontra-se em patamar elevado, propiciando a elevação 
do déficit financeiro vindo de 2006 em 123,22%, além de comprometimento da 
receita corrente líquida em 44,93%, implicando em dificuldades futuras para as 
finanças municipais. 

 
Já os recursos advindos do FUNDEB não foram 

integralmente aplicados no exercício em afronta ao “caput” do artigo 21 da Lei 
Federal n° 11.494/07, que impõe o dever de investimento de 100% dos recursos 
do FUNDEB durante o exercício. No caso concreto, foi apurado que o Executivo 
utilizou 98,38% das verbas em 2007.  

 
A jurisprudência desta Corte tem consolidado 

entendimentos6  no sentido de que se o Município não investir, integralmente, pelo 
menos o percentual de 95% durante o exercício de 2007, de imediato, as contas 
não podem receber a emissão de parecer favorável. O restante deverá ser 
quitado ao longo do exercício de 2008, tendo em vista tratar-se do primeiro ano 
de vigência do mencionado dispositivo legal. 

 
Desta forma, nesse caso específico, à luz dos julgados 

mencionados, creio que a falta de investimento do saldo diferido de 1,62% em 
2007 poderá ser excepcionalmente relevada. 

 
Quanto aos demonstrativos contábeis, a auditoria 

demonstrou que a dívida consolidada líquida, acrescida do valor dos precatórios 
não contabilizados, sofreu elevação em 98,38% com referência ao exercício de 
2006, passando a R$ 110.547.477,08 (cento e dez milhões, quinhentos e 
quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oito centavos), 
representando 64,66% da receita realizada em 2007.  

 
A apuração de pagamentos a maior de remuneração à 

quatro Secretários Municipais evidencia que ocorreram em pequena monta(em 
torno de R$ 100,00 – cem reais para três deles), relacionados ao recebimento do 
salário-família, e no caso específico do Secretário de Planejamento, a diferença 

                     
6 TC-2625/026/07, TC-2025/026/07 – E. Conselheiro Cláudio Ferraz de 

Alvarenga  em sessões da 1ª Câmara de 26/05/09 e 31/03/09; TC- 

2459/026/07 – E. Conselheiro Renato Martins Costa - 2ª Câmara em 

19/05/09; TC-2371/026/07 – E. Conselheiro Robson Marinho – 2 ª Câmara, em 

12/05/09.  



refere-se à remuneração do cargo em comissão e o vencimento do salário de 
origem (R$ 657,47). Assim, considerando os princípios da racionalidade 
administrativa e economicidade, e ainda, os termos do artigo 31, parágrafo único, 
da Lei Complementar n° 709/93, creio que tais apontamentos podem ser 
relevados. 

 
No que diz respeito às demais impropriedades apuradas 

pela fiscalização, verifico que parte delas apresenta natureza formal, devendo 
também ser objeto de recomendações. 

 
Por fim, a apuração feita pela auditoria atestando a 

procedência das alegações apresentadas em parte dos Expedientes que 
acompanham as presentes contas, relacionadas aos procedimentos licitatórios ou 
sua ausência, além das contratações decorrentes merecem exame em autos 
próprios, nos termos das Instruções vigentes. 

 
Assim, acompanho as manifestações dos órgãos técnicos e 

em virtude do pagamento insuficiente de precatórios no exercício, voto pela 
emissão de PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL à aprovação das contas da 
Prefeitura Municipal de Pitangueiras, exercício de 2007, excetuando-se os atos 
porventura pendentes de julgamento neste E.Tribunal.  

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

Executivo com recomendações para que aperfeiçoe os planos orçamentários; 
adote medidas para acompanhamento da receita e sua possível evasão; promova 
ações eficazes para o recebimento do estoque da dívida ativa; aplique 
adequadamente os recursos do FUNDEB e demais regras atinentes ao Ensino; 
elabore um cronograma físico-financeiro para aplicação dos recursos na saúde e 
atenda as regras próprias do setor; elimine o estoque de precatórios, bem como 
contabilize corretamente o valor nas peças contábeis; cumpra atentamente as 
regras da Lei nº 8666/93 quanto à ordem cronológica de pagamentos; atenda aos 
preceitos da Lei Fiscal; e, dê observância às Instruções desta E.Corte. 

 
Determino à auditoria responsável que observe o 

cumprimento das correções noticiadas. 
 

Determino ainda, à margem do parecer, o arquivamento dos 
Expedientes TC-696/006/08, TC-700/006/08, TC-18437/026/08 e TC-
31841/026/08, tendo em vista que os assuntos neles tratados foram examinados 
em itens específicos do relatório de auditoria. 

 
Determino ainda, em atendimento aos termos pleiteados nos 

Expedientes TC-24384/026/08 e TC-3646/026/09, o envio de cópias dessa 
decisão, bem como do laudo de auditoria, inclusive da manifestação do órgão de 
instrução constante de Expediente TC-3646/026/09 ao Ministério Publico do 
Estado de São Paulo. 

 
Tendo em vista a procedência das alegações constantes dos 

Expedientes TC-664/006/08, TC-665/006/08, TC-666/006/08, TC-667/006/08, TC-



668/006/08, TC-678/006/08 e TC-683/006/08, determino o seu desentranhamento 
das presentes contas, devendo subsidiar os autos próprios que deverão ser  
abertos para exame específico dos pontos impugnados, nos termos das 
Instruções vigentes desta Corte. 

 
Por fim, determino a tramitação autônoma do TC-

698/006/08, diante da possibilidade de devolução de valores aos cofres 
municipais, por força das irregularidades verificadas pela auditoria no repasse de 
recursos à Primeira-Dama, Secretária Municipal de Assistência Social. 
 


