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11-11-14          SEB 
============================================================ 
055 TC-001862/026/12 
Prefeitura Municipal: Bom Jesus dos Perdões.   
Exercício: 2012.  
Prefeito: Eduardo Henrique Massei.  
Advogado: Alexandre dos Prazeres Maria.  
Acompanha: TC-001862/126/12.  
Procurador de Contas: José Mendes Neto. 
============================================================ 

Título Situação Ref. 

Aplicação no Ensino – CF, art. 212 26,81% (25%) 

FUNDEB – Lei federal nº 11.494/07, art. 21, caput e §2º 104,02% (95% - 100%) 

Pessoal do Magistério – ADCT da CF, art. 60, XII 84,73% (60%) 
Despesa com Pessoal – LRF, art. 20, III, “b” 48,70% (54%) 

Saúde – ADCT da CF, art. 77, III 18,50% (15%) 

Transferência ao Legislativo – CF, art. 29-A, §2º, I 3,45% 7% 

Plano Municipal de Saneamento Básico – Lei federal nº 11.445/07, 
arts. 11, 17 e 19 

- A partir de 
2014 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Lei 
federal nº 12.305/10, art.18 

Irregular A partir de 
02-08-2012 

Lei da Transparência Fiscal – Lei federal nº 12.527/2011, arts.8º e 9º 

 

Irregular A partir de 
18-05-2012 

Execução Orçamentária – R$ 4.213.079,38 Superávit – 8,72% 

Resultado Financeiro – (R$428.904,72) Déficit 

Remuneração de Agentes Políticos Regular 

Precatórios  Irregular 

Ordem Cronológica de Pagamentos Irregular 

Encargos Sociais (PASEP, FGTS e INSS) 
                                (Previdência Própria) 

Regulares 
Irregular 

CIDE Regular 

Royalties Não Recebeu 

Multas de Trânsito Regular 

Investimentos + Inversões Financeiras: RCL 7,37% 

Restrições do Último Ano de Mandato:  

*Restos a Pagar (Dois Últimos Quadrimestres - Cobertura Financeira) 
– LRF, art. 42 

Regular 

*Aumento da Despesa de Pessoal – LRF, art. 21, parágrafo único Regular 

*Despesas com Propaganda – Lei federal nº 9.504/97, art. 73, VI, “b” Regular 
  

ATJ:  Desfavorável                                 MPC: Desfavorável                                SDG: Desfavorável   
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1. RELATÓRIO: 
 
1.1  Versam os autos sobre as contas da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOM JESUS DOS PERDÕES, exercício de 2012. 
 
1.2  O relatório da inspeção in loco realizada pela Unidade 
Regional de São José dos Campos – UR.7  (fls. 13/44) apontou: 
  A.1 Planejamento das Políticas Públicas (fl. 14):  

- a LDO não estabelece por ação do governo custos estimados 
indicadores e metas físicas; 

- a LDO não prevê critérios para limitação de empenho e 
movimentação financeira; 

- a LDO não prescreve critérios para repasses a entidades do 
terceiro setor; 

- a LOA não se decompõe até o elemento de despesa, 
desatendendo ao artigo 15 da Lei federal nº 4.320/64; 

- não há dotação orçamentária para atenção prioritária à 
criança e ao adolescente (artigo 227, caput, da CF e artigo 4º, caput e parágrafo 

único, “b”, “c” e “d”, da Lei federal nº 8.069/90); 
- o Município não editou os Planos de Saneamento Básico  e  

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 
- o Município não tomou providências para acessibilidade em 

prédios públicos; 
- o Município não editou o Plano de Mobilidade Urbana. 

  A.2  A Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência 
Fiscal (fl. 15): 

- o Município não criou o serviço de Informações ao Cidadão; 
- a Prefeitura não divulga, em sua página eletrônica, os 

repasses a entidades do 3º Setor, nem informações alusivas a 
procedimentos licitatórios e a ações governamentais, contrariando o 
artigo 8º, § 1º, da Lei federal nº 12.527, de 2011; 

- o Município, em sua página eletrônica, não mostra, em 
tempo real, receitas arrecadadas e a espécie de despesa que está sendo 
realizada, em desconformidade com o artigo 48-A da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
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  A.3  Do Controle Interno (fl. 15): 
- a Prefeitura não possui sistema de controle interno 

regulamentado. 
  B.1.1 Resultado da Execução Orçamentária (fls. 16/17): 

- abertura de créditos adicionais em percentual superior ao da 
inflação prevista para o período, descumprindo o artigo 4º, II, da LOA e 
artigo 1º, § 1º, da LRF. 
  B.1.2 Resultados Financeiro, Econômico e Saldo Patrimonial  
(fl. 17): 

- resultado financeiro negativo em R$ 428.904,72; 
- existência de restos a pagar desprovidos de cobertura 

financeira. 
  B.1.3 Dívida de Curto Prazo (fls. 17/18): 

- a Prefeitura não tem liquidez frente aos compromissos de 
curto prazo. 
  B.1.4 Dívida de Longo Prazo (fls. 18/19):  

- acréscimo de 96,37% da Dívida Contratual e de 43,31% da 
Dívida com Precatórios, elevação da Dívida Consolidada de 
R$1.487.039,66 para R$ 2.481.835,13, ou seja, crescimento de 66,90%. 
  B.1.5  Fiscalização das Receitas (fl. 19): 

- existência de divergências entre os valores de receita 
informados em sites oficiais e os contabilizados pela Prefeitura. 
  B.1.6  Dívida Ativa (fls. 19/21): 

- aumento de 136,95% no valor da dívida ativa em relação ao 
exercício anterior. 
  B.3.1 Ensino (fls. 23/26): 

- realização de despesas não amparadas pelo artigo 70 da 
LDB; 

- aplicação de 22,47% no ensino, descumprindo o artigo 212 
da Constituição federal (no mínimo 25% na educação básica). 
  B.5.1  Encargos (fl. 30): 

- aumento em 294,12% da dívida da Prefeitura decorrente do 
não pagamento da parte patronal ao Instituto de Previdência Municipal. 
  B.6 Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais  
(fls. 31/32): 

- existência de pendências no setor de Tesouraria;  
- descumprimento do artigo 96 da Lei federal nº 4.320/64; 
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- nem todas as disponibilidades de caixa são depositadas em 
bancos estatais, desatendendo a Prefeitura ao artigo 164, § 3º, da 
Constituição Federal. 
  B.8 Ordem Cronológica de Pagamentos (fl. 32): 

- descumprimento do disposto no artigo 5º da Lei federal  
nº 8.666/93. 
  C.1.1 Licitações -  Falhas de Instrução (fls. 33/34): 

- realização de contratações emergenciais com dispensa de 
licitação, com ofensa aos ditames da C.F (art. 37) e Lei federal nº 8.666/93 
(art. 24, IV). 
  C.2.4.3 Coleta e Disposição Final de Rejeitos e Resíduos 
Sólidos (fl. 35): 

- antes de aterrar o lixo, o Município não realiza o tratamento 
de resíduos, quer mediante reciclagem, compostagem, reutilização ou 
aproveitamento energético. 
  D.1 Análise do Cumprimento das Exigências Legais (fl. 36):  

- falta de divulgação, na página eletrônica do Município, do 
PPA, LDO, LOA, balanços de exercício, parecer prévio do Tribunal de 
Contas, RGF e RREO. 
  D.2  Fidedignidade dos Dados Informados ao Sistema 
AUDESP  (fls. 36/37): 

- descumprimento dos princípios da transparência (artigo 1º,  

§ 1º, da LRF) e da evidenciação contábil (artigo 83 da Lei federal nº 4.320/64). 
  D.5  Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e 
Recomendações do Tribunal (fl. 38): 

- encaminhamento intempestivo de documentos ao Sistema 
AUDESP; 

- descumprimento dos alertas em relação à execução 
orçamentária, ensino, LRF; 

- descumprimento das recomendações exaradas por este 
Egrégio Tribunal. 
 
1.3  O Ministério Público de Contas (fl. 48), com fundamento no 
artigo 194 do Regimento Interno, solicitou a notificação do Responsável 
para apresentação de alegações e documentos de interesse. 
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1.4  Regularmente notificada (fl. 49, DOE de 10-08-2013), a Prefeitura 
Municipal de Bom Jesus dos Perdões (fls. 50/66 e 68/69) apresentou 
justificativas. 
  Especificamente quanto aos itens: B.3.1. Ensino e B.5.1. 
Encargos Sociais sustentou, em síntese: 
  B.3.1. Ensino (fls. 58/60): 

O valor da aplicação com recursos de impostos e 
transferências foi de R$ 7.877.363,58, representando o percentual de 
26,72%, das receitas, conforme demonstrações apuradas pela Equipe de 
Fiscalização. 

A Fiscalização incluiu nas despesas o valor de R$ 45.592,81 e 
excluiu restos a pagar não pagos até 31-01-2013, no montante de 
R$1.298.809,57. 

Ressaltou que parte do valor dos restos a pagar foi glosado 
indevidamente, pois cuida de empenho realizado à empresa  
TD Construções e Instalações de Gás Ltda. de R$ 1.281.249,57, 
contabilizado na fonte 005 – recursos vinculados federais, relativo a 
convênio firmado para construção de escola.  

Acrescentou que deverão ser realizadas ainda as seguintes 
adequações: 

- o montante de R$ 8.000,00 (Empenho 10329) não deve ser 
considerado uma vez que também onerou a fonte 005 – recursos 
vinculados – convênios; 

- o valor empenhado à empresa 4R Sistemas e Assessorias 
Ltda., no montante de R$ 9.560,00, apesar de onerar os recursos próprios 
- fonte 001, não foi efetivamente pago até 31-12-2013. 

Desta forma, refeitos os cálculos, o Município aplicou 26,75%, 
cumprindo o disposto no artigo 212 da CF. 
  B.5.1. Encargos (fl. 61): 

A Municipalidade vem cumprindo com suas obrigações 
previdenciárias de forma integral. Os parcelamentos realizados têm como 
principal escopo a manutenção de repasses ao Instituto de Previdência, 
não caracterizando qualquer forma de desídia do Gestor Municipal. Todos 
os parcelamentos e as contribuições mensais estão em dia, nos termos da 
Certidão emitida pelo Instituto de Previdência. 
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1.5  A Unidade de Economia da Assessoria Técnica (fls. 74/76), 
quanto aos aspectos estritamente econômico-financeiro, não encontrou 
óbices a serem apontados, salientando, entretanto, que o depósito a 
menor da parcela devida no exercício referente aos precatórios1 é motivo 
suficiente para propor a emissão de parecer desfavorável. 
  O Setor de Cálculos (fls. 77/79), após consulta ao Sistema 
AUDESP, constatou que o empenho relativo à empresa TD Construções e 
Instalações de Gás Ltda., no valor de R$ 1.281.249,57, foi efetivamente 
contabilizado na fonte 005 – recursos vinculados federais – Convênios, 
objetivando a construção de escola e assim tais despesas não podem ser 
computadas no ensino, conforme comprova o Demonstrativo das 
Despesas com Educação (fl. 77). 
  Desta forma, refez os cálculos e chegou à aplicação de 26,50% 
das receitas de impostos e transferidos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, cumprindo o Município o disposto no artigo 
212 da Constituição Federal. 
  A Unidade Jurídica (fls. 80/85) concluiu pela emissão de 
parecer desfavorável tendo em conta as falhas anotadas no item 
Precatórios. 
  A Chefia do órgão (fl. 86) acolheu tais posicionamentos. 

                                                           
1
  Apontado pela Fiscalização (fl. 29): 

 B.4 PRECATÓRIO 
 B.4.1  REGIME DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 
 Por meio do Decreto nº 27, de 08-03-2010, o Município de Bom Jesus dos Perdões fez a opção 
pelo regime especial de pagamento de precatórios, nos termos da EC nº 62/09 (fls. 184/185 do anexo I). 

REGIME ESPECIAL ANUAL 

Opção de Pagamento Anual: 13 Anos Restantes 

Saldo anterior de precatórios:  
  

825.967,25 
  Saldo atual de precatórios:  

  
1.183.683,09 

  Valor devido referente à opção anual: 91.052,55 
  Valor Depositado no Exercício 

  
61.112,30 

  
Saldo a pagar: 

  
1.183.683,09    

  
LOA 2011 171.000,00 

  

  
LOA 2012 200.000,00 

  

  
Média LOA 2011/2012 185.500,00 85,50% 

  

O Município depositou parte do valor devido em conta vinculada referente à parcela devida 
para o exercício em análise, conforme fls. 186 do anexo I. 
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1.6  O Ministério Público de Contas (fls. 87/88) opinou, também, 
pela emissão de parecer desfavorável às contas, uma vez que o valor 
depositado para pagamento de precatórios (R$ 61.112,30) foi bastante 
inferior ao compromisso de parcelamento assumido pela Municipalidade 
para o exercício (R$ 91.052,55) e, também porque se verificou expressivo 
incremento (294,12%) da dívida da Municipalidade para com o Instituto de 
Previdência dos Servidores, não obstante já tivessem sido pactuados três 
parcelamentos, sendo que a omissão evidentemente põe em risco a 
higidez das contas do Regime Próprio de Previdência Social. Ressaltou, 
ainda, que o item C.1.1. deverá ser tratado em autos específicos diante 
das dúvidas lançadas sobre a situação emergencial autorizadora da 
dispensa na contratação de serviços médicos. 
 
1.7  A Secretaria Diretoria Geral (fls. 89/92) concluiu, de igual 
modo, pela emissão de parecer desfavorável  as contas. 
  Ressaltou que, em relação ao ensino global, consoante análise 
do Setor Especializado, o Executivo argumentou e comprovou que os 
empenhos transformados em restos a pagar não quitados até 31-01-2013 
referiam-se à dotação orçamentária advinda de recursos federal, por força 
de Convênio firmado com a União, visando à construção de escola, o que 
caracteriza-se como receita adicional, não integrando o cômputo dos 25% 
e tornando, portanto, descabida tal dedução. Assim o percentual ficou em 
26,50%, acima dos 25% exigidos pelo artigo 212 da CF. 
  No que se refere à falta de pagamento dos parcelamentos 
junto ao RPPS e a consequente elevação do nível de endividamento do 
Município – uma vez que o total devido em 2011 de R$ 486,9 mil aumentou para 

R$1.919 milhões em 2012, apesar do incremento da Receita Corrente Líquida de R$ 4,2 

milhões, ao passar de R$ 41,3 milhões para R$ 45,5 milhões –, destacou que, 
conforme pesquisa realizada no relatório das contas do Instituto de 
Previdência do Município relativas ao exercício de 2012  
(TC-003176/026/122) restou comprovado que “o ente federativo deve ao 
RPPS a importância de R$ 1.919.127,41. Há três parcelamentos em 
andamento, contudo no exercício anterior a Dívida da Prefeitura era de 

                                                           
2
  Contas do Exercício de 2012 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 

de Bom Jesus Perdões - Prev Bom Jesus – E. Relator Auditor Samy Wurman – pendentes de apreciação.  
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 R$ 486.912,11. Ao invés do Instituto exigir os pagamentos dos 
parcelamentos anteriores, concedeu novo parcelamento em 2012 no valor 
de R$ 1.069.055,91, com isso aumentando a dívida da Prefeitura (...)”. 
  Observou que, desde 2009, tal assunto vem sendo suscitado, 
nas contas, conforme, inclusive, constou da decisão contida no  
TC-000403/026/093 em sessão de 20-09-2011 – parecer desfavorável – 
E. Relator EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO. 

Destacou, finalmente, que o Município, inserido no Regime 
Especial Anual de Precatórios, previsto no artigo 97 do ADCT da CF/1988, 
depositou nas contas vinculadas ao Tribunal de Justiça Paulista apenas 2/3 
do valor devido, ou seja, R$ 61.112,30 de um total de R$ 91.052,55, sem 
que a defesa nada alegasse sobre o assunto.  

 
1.8  Em face do apontado nos itens “Precatórios” e “Encargos”, 
determinei a expedição de ofício ao Chefe do Executivo para que 
encaminhasse os documentos e/ou informações pertinentes (fl. 102 – DOE 

de 04-07-2014). 
 
1.9  A Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões (fls. 108/109) 
encaminhou então, Memoriais Complementares informando o seguinte: 
  B.4. Precatórios: 
  Os precatórios nºs 6.275/08 e 6.276/2008 foram lançados 
com uma diferença a menor, devido ao cálculo equivocado do Assessor 
Jurídico da Prefeitura à época, e o valor pago durante o exercício de 2011 
foi de R$ 61.112,30, valor este calculado sob o total lançado de 
R$825.967,25. 
  Em 2012, foi apurado o valor correto dos precatórios 
acrescido de juros e correção monetária, que somou o total de 
R$1.183.683,09, que foi dividido por 13 (treze) que era, na época, o 
número de anos restantes, de acordo com a Emenda Constitucional nº 
62/09 e que foi pago durante o exercício de 2013. 
  Apresentou a Demonstração da Dívida Fundada Interna e 
Relatório Analítico de Fornecedores de 2012 e 2013 (fls. 112/119). 
 
 

                                                           
3
  Contas do Exercício de 2009 da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões. 
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  B.5.1. Encargos: 
  A Prefeitura vem cumprindo rigorosamente os parcelamentos 
de débitos para com o Regime Próprio de Previdência. Anexou o Termo de 
Parcelamento firmado em 10-12-2012 com o Instituto de Previdência  
(fls. 120/122) e cópia do mesmo parcelamento que foi refeito pelo 
Ministério da Previdência (Acordo CADPREV 01952/2013 – fls. 123/125). 
 
1.10  A Unidade de Economia da ATJ (fl. 126) confirmou o 
posicionamento anterior pela emissão de parecer desfavorável às contas, 
tendo em vista o insuficiente pagamento dos precatórios. 
  A Unidade Jurídica (fls. 127/128) e a Chefia do órgão (fl. 129) 
consideraram também inalteradas a falta de pagamento da totalidade dos 
precatórios devidos no período e a ausência de liquidação dos 
parcelamentos das contribuições previdenciárias ao Instituto próprio, com 
a consequente elevação do nível de endividamento do Município e assim 
reiteraram a proposta de emissão de parecer desfavorável. 
 
1.11  O Ministério Público de Contas (fl. 129-v), de igual modo, 
entendeu que a documentação acrescida pela Prefeitura não modificou o 
quadro de irregularidades apresentada pela Fiscalização.  
  Em verdade, confirmou o insuficiente pagamento de 
precatórios, buscando apenas deslocar a responsabilidade para servidor 
público que não mais integraria seus quadros. 
  Dúvidas não há, também, quanto ao descaso em relação à 
higidez financeira do RPPS, uma vez que, no exercício em exame, foi 
imposto ao Instituto de Previdência mais um termo de parcelamento.  
 
1.12  Pareceres anteriores: 
  2009 – Desfavorável4 (TC-000403/026/09 – Relator E. Conselheiro 

EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO, DOE de 08-10-2011). Pedido de Reexame. Não 
Provido – (Relator Substituto de Conselheiro ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (DOE de 

10-03-2012). 

                                                           
4
  Irregularidades – sucessivos déficits orçamentários nos últimos exercícios, todos sob a gestão 

do mesmo responsável, e a falta de recolhimento das contribuições previdenciárias patronais, cujos 
empenhos, se considerados, elevariam o déficit orçamentário. 
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  2010 – Desfavorável5 (TC-002801/026/10 – Relatora E. Conselheira 

CRISTIANA DE CASTRO MORAES, DOE de 29-06-2012). 
  2011 – Desfavorável6 (TC-001273/026/11 – Relator E. Conselheiro 

ROBSON MARINHO, DOE de 17-04-2013).  
 
1.13  Dados Complementares: 
  a) Receita per capita do Município em relação à média dos 
Municípios Paulistas: 
 

RECEITA ARRECADADA 
NO EXERCÍCIO DE 2012 

NÚMERO DE 
HABITANTES 

RECEITA PER 
CAPITA 

MÉDIA DOS 
MUNICÍPIOS 
PAULISTAS 

ABAIXO DA 
MÉDIA 

48.300.229,51 20.117 2.400,97 R$2.311,56 (3,87%) 

 Fonte: AUDESP 

 
  b) Resultado da Execução Orçamentária nos últimos 
exercícios: 
 

EXERCÍCIOS 2009 2010 2011 2012 

(Déficit)/Superávit (4,08%) (14,51%) (7,51%) 8,72% 

 Fonte: fls.16, 94, 99 e 102.  

 
  c) Indicadores de Desenvolvimento  
 
                                Anos Iniciais - 4º série/5º Ano 

Bom Jesus dos Perdões (*) 2005 2007 2009 2011 2013 

Crescimento  2% 8% 0%  
IDEB 5.0 5.1 5.5 5.5  
Meta  5.1 5.4 5.8 6.0 

 (*) Fonte: http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado 
 

Comparativo com o Federal e o Estadual 
Entes Federativos (*) Observado 

 2005 2007 2009 2011 2013 

Bom Jesus dos Perdões 5.0 5.1 5.5 5.5 - 

Estado de SP – Pública 4.5 4.8 5.3 5.4  -  

Brasil – Pública  3.6 4.0 4.4 4.7  -  

(*) Fonte: http://sistemasideb.inep.gov.br/resultado  

 
                                                           
5
  Irregularidades – déficit orçamentário de 14,51% e financeiro - Ausência de pagamento de 

Precatórios. 
 
6
  Irregularidade – déficit orçamentário de 7,51%. 
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Percentuais Atingidos pelo Município 
Aplicação (*) 2005 2007 2009 2011 2012 

Artigo 212 CF (25%) 25,58% 28,90% 27,45% 25,05% 26,81% 

FUNDEB (100%) - 100% 100% 99,87% 104,02% 

Artigo 60 ADCT - 74,30% 94,84% 68,87% 84,73% 
Fonte: (*) TC-002820/026/05 (Exercício de 2005), TC-002409/026/07 (Exercício de 2007), TC-000403/026/09 

(Exercício de 2009), TC-001273/026/11 (Exercício de 2011). 
 

d)  Investimento na Educação Per Capita (Recursos Próprios 

considerando o “Plus” Aplicado do FUNDEB, quando houver).  
 

 FUNDEB - Perda 

ou Plus (1)

Aplicação Excedente 

do FUNDEB (2)

2009                          4.885.134,13         2.178.847,20      7.063.981,33 2375      2.974,31 

2011                          6.764.741,22         3.095.078,95 -                   8.623,25      9.851.196,92 2259      4.360,87 

2012                          7.905.396,39         3.108.960,88                 292.268,95    11.306.626,22 2334      4.844,31 

(1) Total Receitas do FUNDEB (-) Receitas Retidas do FUNDEB

(2) Valor Aplicado no FUNDEB (-) Total Receitas do FUNDEB

(3) Fonte: endereço eletrônico www.tce.sp.gov.br - SIAPNet

Exercício Recursos Próprios - R$ Total – R$ Nº de 

Matrículas(3)

Per Capita

 
 
e) Investimento Per Capita em relação à Evolução do IDEB. 

 

 
 

Os gráficos indicam que o Município apresentou, nos 
exercícios de 2009 a 2011, um acentuado crescimento no investimento 
per capita (de R$ 2.974,31 para R$ 4.360,87) que, entretanto, não repercutiu 
no IDEB – Anos Iniciais 4º série/5º ano (5.5), estando o resultado 
alcançado abaixo da meta projetada para o período (5,8).  

No exercício de 2012, houve novamente um aumento, agora 
discreto, no investimento per capita, se comparado ao resultado obtido 
em 2011 (de R$ 4.360,87 para R$ 4.844,31). A análise, todavia, resta 
prejudicada uma vez que não há indicador IDEB no período. 
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2. VOTO  
 
2.1   A instrução dos autos demonstra que o Município de Bom 
Jesus dos Perdões observou as normas constitucionais e legais, no que se 
refere ao ensino, remuneração dos profissionais do magistério, saúde, 
transferências de duodécimos ao Legislativo, despesas com pessoal, 
FUNDEB, CIDE, Multa de Trânsito, remuneração dos agentes políticos e 
encargos sociais (PASEP, INSS e FGTS).  

Em relação às Restrições de Último Ano de Mandato, não foi 
constatada vulneração: 

- ao artigo 21, parágrafo único, da Lei Fiscal (Aumento da Taxa da 

Despesa de Pessoal nos últimos 180 dias do Mandato – fl. 40
7). 

- ao artigo 73, VI, “b”, da Lei federal nº 9504/97 (Despesas com 

Publicidade e Propaganda Oficial – fl. 41
8); 

-  ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Restos a Pagar - 

Dois Últimos Quadrimestres - Cobertura Financeira – fl. 39
9); 

                                                           
7
  Demonstrativo de fl. 40. 

2012

Mês Despesas de Pessoal Receita Corrente Líquida % Parâmetro
06 20.420.875,78 41.435.993,91 49,2829%
07 22.226.781,59 42.352.255,20 52,4808%
08 21.256.901,07 42.777.471,82 49,6918%
09 21.750.446,81 43.299.030,66 50,2331%
10 22.008.223,65 43.867.988,47 50,1692%
11 22.350.523,85 43.779.102,07 51,0530%
12 22.164.738,65 45.508.164,88 48,7050%

0,58%

49,2829%

Diminuição das despesas nos últimos 180 dias do mandato em:

Despesas de Pessoal nos últimos 180 dias do mandato no exercício de: 

 
 
8
  Demonstrativo de fl. 41 

Parâmetro para comparação despesas de 2012

Despesas do exercício não superaram o parâmetro adotado

Publicidade em ano eleitoral

Exercício de:

Despesas 61.601,39 145.452,56 151.923,39 

2009 2010 2011

Média apurada entre três exercícios anteriores 119.659,11 

119.659,11 

2012

113.507,34 

 
 
9
  O Demonstrativo de fl. 39 foi ajustado, tendo em conta que a Fiscalização incluiu, também, no 

cômputo, os restos a pagar não processados. Conforme recomendado por esta Corte (“O Tribunal e a 
Gestão Financeira dos Prefeitos”, fevereiro de 2012, fl. 33), no cálculo deverão ser levados em 
consideração apenas os restos a pagar liquidados/processados.  
 Restos a Pagar Considerados: R$ 2.183.850,95 – Processados [Total dos Restos a Pagar = 
R$6.980.999,13 (-) R$ 4.797.148,18 não processados]. 
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- ao artigo 59, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64 (Empenho – 

Décimo da Despesa Fixada – fl. 41
10). 

   
2.2  Quanto à aplicação de recursos no Ensino, apontou a 
Fiscalização (fls. 24/25) que, após glosas efetuadas, o Município aplicou 
22,47% das receitas de impostos e transferidos na manutenção e 
desenvolvimento do ensino, descumprindo o disposto no artigo 212 da 
Constituição federal. 
  Em sua defesa (fls. 58/60), a Prefeitura Municipal ressaltou 
que, do saldo dos restos a pagar glosados, no valor de R$ 1.298.809,57, 
uma vez que não foram pagos até 31-01-2013, a importância de 
R$1.281.249,57 referia-se a empenho em favor de TD Construções e 
Instalações de Gás Ltda. Tal quantia onerou a fonte 005 – recursos 
vinculados federais, por se tratar de despesa realizada para a construção 
de escola, em decorrência de convênio celebrado com o Governo Federal 
e que, portanto, não devia compor os cálculos do Ensino. 
  A Unidade de Cálculos de ATJ, em pesquisa realizada junto ao 
Sistema AUDESP, confirmou que referida despesa onerou a fonte 005 – 
recursos vinculados e que, portanto, não poderia ser deduzida do 
montante gasto na Fonte 001 – Recursos Próprios.  
 
 

                                                                                                                                                                          
 

2012

Disponibilidades de Caixa em 30.04 4.206.817,06 
Saldo de Restos a Pagar em 30.04ar Liquidados em 30.04 5.637.337,31 
Empenhos liquidados a pagar em 30.04 3.110.569,90 
Iliquidez em 30.04 (4.541.090,15) 

Disponibilidades de Caixa em 31.12 6.552.094,41 
Saldo de Restos a Pagar em 31.12Liquidados em 31.12 2.183.850,95 
Cancelamentos de empenhos liquidados 
Cancelamentos de Restos a Pagar Processados 
Despesas do exercício em exame empenhadas no próximo
Liquidez em 31.12 4.368.243,46 

Evolução da liquidez entre 30.04 e 31.12 do exercício de:

   
 
10

  E.3 VEDAÇÃO DA LEI Nº 4.320, DE 1964 
 Em 2012, a Prefeitura não empenhou mais do que um duodécimo da despesa prevista no 
orçamento, atendendo ao artigo 59, § 1º, da Lei federal nº 4.320, de 1964. 
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  Acompanho os ajustes realizados, passando, assim, o 
Demonstrativo do Ensino – Recursos Próprios a apresentar a seguinte 
configuração: 

 Valor R$ % 
Receita de Impostos e Transferidos 29.483.174,84 100 
Despesas Próprias em Educação:   

Educação Básica 3.711.561,72  
FUNDEB – Retido 4.165.801,86  
(-) Restos a Pagar não pagos até 31-01-2013 (1.298.809,57)  
(+) Outros Ajustes da Fiscalização          45.592,81  

Aplicação Final na Educação Básica – Fiscalização 6.624.146,82 22,47% 
              (+) Restos a Pagar – Recursos Vinculados 1.281.249,57  
Apuração Final das Despesas Próprias em Educação 7.905.396,39 26,81% 

   
  Restou comprovada, portanto, a observância ao disposto no 
artigo 212 da Constituição Federal, com a aplicação, por parte do 
Município, de 26,81% das receitas de impostos e transferências na 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
 
2.3  Não obstante esses índices favoráveis, as contas se ressentem 
de irregularidades graves capazes de comprometê-la por inteiro: 
  A) Precatórios 
  O Município, por meio do Decreto nº 27, de 08-03-201011, fez 
a opção pelo regime especial de pagamento de precatórios, nos termos da 
Emenda Constitucional nº 62/09. 
  Entretanto, no exercício em exame, do montante devido de 
R$ 91.052,5512, depositou, apenas, R$ 61.112,30, restando, assim, por 
liquidar a quantia de R$ 29.940,25. 
    

                                                           
11

  “Artigo 2º - O Município de Bom Jesus dos Perdões, opta pelo pagamento dos precatórios 
vencidos, relativos às suas administrações direta e indireta, e os emitidos durante o período de vigência 
do regime especial, pela adoção no regime especial pelo prazo de 15 anos, cujo percentual a ser 
depositado na conta especial criada para tal fim, corresponderá, anualmente, ao saldo total dos 
precatórios devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança e de 
juros simples no mesmo percentual de juros incidentes para fins de compensação de mora, excluída a 
incidência de juros compensatórios, diminuído das amortizações e divididos pelo número de anos 
restantes no regime especial de pagamentos, na forma do inciso II do §1º do artigo 97 do ADCT”. 
 
12

  O Contador da Prefeitura informou (fl. 186 do Anexo) que o saldo de precatórios de exercícios 
anteriores, sujeito a parcelamento, em 31-12-2012, relativo aos 13 anos restantes, atingiu 
R$1.183.683,09 : 13 = R$ 91.052,55. 
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  O insuficiente pagamento de precatórios devidos, a teor da 
consolidada jurisprudência desta Corte, compromete a boa ordem da 
matéria., cumprindo salientar que a falha é reincidente no Município de 
Bom Jesus dos Perdões, cujas contas referentes ao exercício de 2010 já 
apresentavam essa irregularidade. 
  B) Contribuições devidas ao RPPS 
  Apontou a Fiscalização que o Município deve ao Instituto de 
Previdência próprio a importância de R$ 1.919.127,41. Tal dívida, que 
aumentou 294,12% em relação ao exercício passado, além de 
comprometer os exercícios futuros, coloca em risco, ademais, a higidez do 
Instituto de Previdência do Município. 
  Também neste caso, a falha é grave e recorrente, uma vez 
que as contas do exercício de 2009 já indicavam a ausência de 
recolhimento da contribuição patronal ao RPPS.  
  O Manual “O Tribunal e a Gestão Financeira dos Prefeitos” 
(fevereiro de 2012, p. 30) desta Corte, com propriedade, alerta para as graves 
consequências decorrentes da ausência do recolhimento previdenciário: 

 “Quer destinada ao órgão municipal que administra o regime 
próprio de previdência, quer dirigida ao Instituto Nacional de 
Previdência Social – INSS, a falta de repasse das quotas patronais e 
funcionais aumenta, consideravelmente, a dívida municipal; implica 
várias e muitas sanções aos Municípios e, no caso do não recolhimento 
da parcela dos segurados, tipifica crime de apropriação indébita (Lei nº. 
9.983, de 2000). Sabido e consabido que boa parte da dívida consolidada 
municipal tem a ver com confissão de dívidas patronais, sobretudo as de 
caráter previdenciário. 
 Por tais motivos, eis mais um motivo para o parecer 
desfavorável: o não recolhimento previdenciário. Parcelamentos 
posteriores dessa lacuna, em regra, não solvem o desacerto, conquanto, 
no ano de competência, a omissão restou patente, fazendo aumentar a 
dívida municipal, o que, no futuro, compromete o financiamento de 
programas governamentais. 
 Demais disso, a ausência de recolhimento faz com que o 
Município não obtenha o Certificado de Regularidade Previdenciária – 
CRP, ficando impedido de receber transferências voluntárias da União 
(convênios) e empréstimos de instituições federais; nem a compensação 
financeira entre os regimes de previdência (Lei nº 9.796, de maio de 
1999)”. 
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  C) Demais Falhas  
  As demais falhas, consignadas nos itens “Planejamento das 
Políticas Públicas”; “A Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência 
Fiscal”; “Do Controle Interno”, “Resultado da Execução Orçamentária”; 
“Resultados Financeiro, Econômico e Saldo Patrimonial”; “Dívida de Curto 
Prazo”; “Dívida de Longo Prazo”; “Fiscalização das Receitas”; “Dívida 
Ativa”; “Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais”;  “Ordem 
Cronológica de Pagamentos”; “Licitações -  Falhas de Instrução”; “Coleta e 
Disposição Final de Rejeitos e Resíduos Sólidos”; “Análise do Cumprimento 
das Exigências Legais”;  “Fidedignidade dos Dados Informados ao Sistema 
AUDESP” e  “Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do 
Tribunal”, estão bem caracterizadas no relatório da Fiscalização e 
reforçam o juízo adverso às presentes contas. 
 
2.4   Diante do exposto, voto pela emissão de parecer 
desfavorável à aprovação das contas em exame. 
  Determino, à margem do Parecer, a expedição de ofício ao 
Chefe do Executivo com as seguintes advertências: 
  a) Providencie a elaboração dos Planos Municipais de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/10) e de Saneamento Básico  
(Lei nº 11.445/07). 
  b) Assegure o estrito cumprimento do artigo 11 da Lei federal 
nº 10.098/2000 (acessibilidade nos prédios públicos) e do artigo 9º da Lei federal 
nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação), com a criação de serviço de 
informações ao cidadão. 
  c) Regulamente o Sistema de Controle Interno, nos termos 
dos artigos 31 e 74 da Constituição Federal e das orientações traçadas por 
este E. Tribunal no Manual Básico – O Controle Interno do Município – 
Setembro de 2013. 
  d) Observe, com relação às disponibilidades de caixa, o 
disposto no artigo 164, § 3º, da Constituição Federal. 
  e) Aprimore o controle do almoxarifado e dos bens 
patrimoniais a fim de regularizar as falhas apontadas. 
  f) Elabore o levantamento geral dos bens móveis e imóveis, 
nos termos do disposto no artigo 96 da Lei federal nº 4.320/64. 
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  g)  Observe, no que se refere à Dívida Ativa, o disposto nos 
artigos 13 e 5813 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, ainda, no 
Comunicado SDG nº 23/1314. 
  h) Cumpra as normas da Lei federal nº 8.666/93, formalizando 
adequadamente os processos licitatórios e acompanhando devidamente a 
execução dos ajustes celebrados. 
  i) Promova melhorias na qualidade do ensino, tendo em vista 
que o índice IDEB 4ª série/5º ano, manteve-se no mesmo patamar 
alcançado pelo Município no exercício de 2009 e foi inferior à meta 
projetada para o período. 
  j) Efetue imediatamente ajustes para garantir a fidedignidade 
das informações inseridas no banco de dados do Sistema AUDESP, em 
cumprimento aos princípios da transparência e da evidenciação contábil, 
nos termos do Comunicado SDG nº 34/0915, atentando para os prazos de 
encaminhamento dos documentos exigidos por esse Sistema deste 
Tribunal. 
                                                           
13

  “Artigo 13: No prazo previsto no art. 8
o
, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder 

Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, das 
medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança 
da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança 
administrativa.” 
 “Artigo 58: A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à 
previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à 
sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as 
demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.” 
 
14

  “Comunicado SDG nº 023/2013 

 O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo comunica que Estado e Municípios 
contabilizavam em 31 de dezembro de 2012 dívida ativa no total de R$ 257.633.987.035,00. 
 Reitera-se, diante disso, a necessidade de providências no sentido da recuperação desses 
valores, seja pela via judicial, observado o teor da consulta respondida nos autos do processo  
TC-7667/026/08, seja, especialmente, por meios próprios, mediante cobrança administrativa ou protesto 
extrajudicial, este último, inclusive, objeto da consulta respondida nos autos do processo  
TC-41852/026/10 e previsto no parágrafo único do artigo 1º da Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro 
de 1997.” 
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 “O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO alerta que constitui falha grave a 
ausência de fidelidade das informações enviadas ao Tribunal de Contas em relação àquelas registradas 
na Origem, vez que ofende aos princípios da transparência (artigo 1º, §1º, da LRF) e da evidenciação 
contábil (artigo 83 da Lei nº 4.320/64), ocasionando efetivo prejuízo à ação de controle dos recursos 
públicos. 
 As informações enviadas ao Sistema AUDESP devem corresponder aos fatos registrados na 
Origem; alterações posteriores devem seguir normas, procedimentos e princípios aceitos pela ciência 
contábil. 
 (...)” 
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  Determino, ainda: 
  a) a formação de autos próprios para tratar do Item C.1.1. – 
Dispensa de Licitação nº 01/2012 (fls. 33/34); 
  b) que o processo acessório TC-001862/126/12 permaneça 
apensado a estes autos. 
  A Fiscalização verificará, na próxima inspeção, a implantação 
de providências regularizadoras.  
 
2.5  Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação 
por este Tribunal. 
 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2014. 
 
 
 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
   CONSELHEIRO 


