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–
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TCTCTC-

RELATÓRIO
Cuidam

os

autos

do

exame

das

contas

da

Prefeitura Municipal de Iepê, relativas ao exercício de 2013.
A Unidade Regional de Presidente Prudente – UR5, responsável pelo exame “in loco”, elaborou o relatório de fis. 9/45
apontando o que se segue:
PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS – LOA autorizando
abertura de créditos suplementares em 40%, o que flexibiliza
demasiadamente as previsões para a execução orçamentária; falta de
edição dos Planos de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos.
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA
FISCAL – falta de criação do Serviço de Informação ao Cidadão, em
desatendimento ao art. 9o da Lei 12.527/2011.
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CONTROLE
responsável

INTERNO
é

servidor

-

não

regulamentação

comissionado;

ausência

do
de

sistema;

adoção

de

providências para regularização das falhas apontadas pelo controle
interno.
RESULTADO

DA

EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

-

déficit

orçamentário de 0,3%, não amparado por superávit financeiro;
abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado na LOA,
sem amparo legal.
DÍVIDA ATIVA - cancelamento indevido de R$ 2.061.671,33.
SAÚDE – após a glosa de restos a pagar não quitados até
31.01.2014, apurou-se que os gastos representaram 17,54%; depois
de várias críticas à gestão da saúde municipal, a Prefeita destituiu o
Conselho

Municipal

de

Saúde

e

nomeou

um

novo,

com

19

funcionários municipais (suplentes e titulares); as contas do 3°
quadrimestre foram aprovadas por unanimidade pelo novo Conselho
Municipal de Saúde; os Programas de Saúde da Família não estão
cumprindo as metas; visitas insuficientes dos Agentes Comunitários
de Saúde; perda do acompanhamento da saúde das famílias, pois
muitos munícipes estão deixando de fazer exames e consultas
marcadas; e ausência de Agentes Comunitários de Saúde na Zona
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Rural; falta de Plano Municipal de Saúde e de Programação Anual de
Saúde.
PRECATÓRIOS

- Mapa Orçamentário para inscrição em 2013 foi

empenhado e não pago no exercício; saldo de precatórios não será
totalmente quitado até o final de 2018.
DESPESA DE PESSOAL – gastos representaram 47,58% da RCL;
excesso

de

cargos

em

comissão,

falta

de

atribuições

e

de

qualificação1; pagamento irregular de adicional de insalubridade 2;
acúmulo

ilegal

de

cargos

públicos3;

prorrogação

ilegal

de

contratações temporárias4; admissão de pessoal sem concurso
público.
ENSINO – após a glosa de restos a pagar não quitados até
31/01/2014, apurou-se aplicação de 29,05%; recursos do FUNDEB
1

•Falha reincidente e objeto de recomendações nos pareceres dos exercícios de 2010 e
2011;
•Falta de atribuições para os cargos comissionados;
•Funcionários comissionados que executam tarefas administrativas, técnicas e/ou rotineiras;
•Diversos servidores comissionados não possuem ensino superior, não possuindo a
qualificação profissional compatível aos cargos em comissão.
2

•Falha reincidente, e objeto de recomendações no parecer das contas do exercício de 2011;
•Pagamento do adicional a servidores ocupantes de cargos com insalubridade
descaracterizada pelo Laudo Pericial;
•Pagamento de Adicional de Insalubridade para cargos inexistentes no Laudo de
Insalubridade.
3

• servidora esta cumprindo 10 horas a menos de jornada de trabalho semanal;
• considerando que a servidora recebe por uma carga de 70 horas semanais de trabalho, há
incompatibilidade de horário no exercício dos cargos de Supervisora de Ensino e Professor de
Educação
Básica I.
4

Após prorrogações, as contratações temporárias extrapolaram o prazo máximo permitido
na Lei.
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totalmente empregados, sendo 84,96% destinados às despesas com
magistério.
SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - pagamentos a maior aos
Secretários Municipais.
DEMAIS DESPESAS ELEGÍVEIS PARA ANÁLISE – parte de
adiantamento em aberto desde o exercício de 2012 - R$ 2.000,00 para o qual não houve prestação de contas.
ALMOXARIFADO

- registro das notas fiscais das mercadorias

destinadas para Merenda Escolar é efetuado como “entrada e saída
imediata”; almoxarifado central registra a entrada das mercadorias
sem conferência das mesmas, que são entregues diretamente na
Cozinha Piloto; ausência de controle de estoque; descompasso entre
as quantidades globais adquiridas pelo Executivo e as entregas
parceladas na cozinha piloto, dificultando o controle; recebimento de
mercadorias efetuado por pessoa sem ligação com a Cozinha Piloto;
testes em itens da Merenda Escolar revelam que algumas notas
fiscais não constam no sistema como registradas5.
TESOURARIA - disponibilidades de caixa não são inteiramente
depositadas em bancos estatais.

5

Segundo o responsável, o motivo seria a troca de sistema que ocorreu em outubro de
2013, da Cetil para a Fiorilli.
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BENS

PATRIMONIAIS

-

propriedade

municipal

ocupada

por

terceiros, em descumprimento ao artigo 109 da LOA.
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - inobservância.
EXECUÇÃO CONTRATUAL - falta de comprovação da necessidade
ou finalidade pública do gasto; ausência de parâmetros para
averiguar a execução do objeto; inexistência de registros de datas e
carga horária de visitas; falta de identificação da pessoa que atestou
o recebimento dos serviços; a mesma nota fiscal e o mesmo relatório
de

atividades

foram

utilizados

para

liquidação

e

pagamento

diferentes.
COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS E RESÍDUOS
SÓLIDOS – falta de realização do tratamento dos resíduos antes de
aterrar o lixo; 80% do material reciclável é soterrado juntamente
com os demais resíduos.
ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS - não
divulgação, na página eletrônica do Município, do PPA, LDO, LOA,
balanços de exercício, parecer prévio do Tribunal de Contas, RGF e
RREO.
ATENDIMENTO

À

LEI

ORGÂNICA,

INSTRUÇÕES

E

RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL - transmissão intempestiva de
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informações ao sistema AUDESP; descumprimento de recomendações
desta Corte de Contas.
Acompanham os presentes autos o Acessório 1
(TC-

1782/126/13)

13083/026/14,

e

os

16390/026/14,

expedientes:

TCs-4637/026/14,

22466/026/14,

27884/026/14,

31455/026/14, 43640/026/13 e 43680/026/13, todos encaminhados
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, Procuradoria Geral de
Justiça.
TC–43640/026/13 – informou a instauração do
Inquérito

Civil

n°

14.0282.0000243/2013-1, para

apuração

de

possíveis irregularidades acerca da doação de terreno do Município de
Iepê à empresa Agro-Industrial Tupã Cotton Ltda.
O assunto foi tratado no laudo da fiscalização, item
B.6.c - Bens Patrimoniais - Propriedade municipal ocupada por
terceiro sem concessão, permissão ou autorização.
TC–43680/026/13 – informou a instauração do
Inquérito

Civil

n°

14.0282.0000301/2013-6, para

apuração

de

irregularidades na contratação de empresa para prestação de
serviços de consultoria e relações públicas para desenvolvimento da
imagem institucional da Prefeitura.
O assunto foi tratado no item C.2.3 Execução
6
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Contratual do relatório da UR-5.
TC–4637/026/14 – informou a instauração do
Inquérito

Civil

n°

14.0282.0000286/2013-6, para

apuração

de

irregularidades envolvendo aquisição de terreno, em 2013, pela
Prefeitura Municipal.
A Fiscalização apontou a inexistência de falhas
formais na desapropriação acima citada, consoante indicado no item
B.5.3.b de seu relatório.
TC–16390/026/14 (cópia do TC-13082/026/14)
–

informou

a

instauração

do

Inquérito

Civil

n°

14.0282.0000277/2013-1, para apuração de diversas irregularidades
noticiadas pelo Conselho Municipal de Saúde.
Segundo a Fiscalização, a Prefeitura ainda não
havia implantado a Academia da Saúde por conta de rescisão
contratual com a empresa que realizaria a obra. Disse que foi
realizada nova licitação e contratada outra empresa.
Quanto aos agentes Comunitários de Saúde, o
assunto

foi

tratado

no

item

B.3.2.3

–

Outros

Aspectos

do

Financiamento da Saúde Municipal.
TC–13083/026/14 - informou a instauração do
Inquérito

Civil

n°

14.0282.0000122/2013-1, para

apuração

de
7
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possíveis irregularidades acerca de cumulação ilegal de cargos
públicos.
O assunto foi tratado no item “D.3.1.c-Acúmulo
Remunerado Ilegal de Cargos Públicos”, deste relatório.
TC–22466/026/14 (cópia do TC-21535/026/14)
- informou instauração do Inquérito Civil n° 14.0282.0000100/20143, para apurar eventuais irregularidades na aquisição de produtos da
merenda escolar.
O assunto foi tratado no item B.6.a Almoxarifado –
Teste de Itens da Merenda, do laudo da UR-5.
TC-31455/026/14 (cópia do TC-26407/026/14)
–

informou

a

instauração

14.0282.0000118/2014-3,

para

do

Inquérito

apurar

possíveis

Civil

nº

incorreções

referentes à aplicação de verbas do convênio do Programa Estadual
“Melhor Caminho” para construção de estradas rurais.
O presente expediente foi encaminhado ao meu
Gabinete quando as contas já se encontravam instruídas, observando
que o noticiado também foi informado ao Relator das contas de 2012
(TC-1714/026/12).
TC-27884/026/14 (cópia do TC-26418/026/14)
- informou instauração do Inquérito Civil nº 14.0282.0000114/20148
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5, para apurar possíveis incorreções referentes ao pagamento de
adicional de insalubridade.
O assunto foi tratado no item D.3.1.b do laudo da
fiscalização.
Após regular notificação do responsável, houve
apresentação

de

defesa

às

fls.

56/97,

acompanhada

de

documentação.
Analisando a parte econômica, ATJ assinalou que a
realização

de

abertura

de

créditos

transferência/remanejamento/transposição

adicionais
de

e

a

dotações

representaram 55,33%. Disse, contudo, que apesar de terem
ultrapassado o limite previsto na LOA e a inflação do período, o
procedimento poderia ser objeto de recomendação à Origem para
evitar novas ocorrências.
Registrou que os investimentos foram da ordem de
9,04%, que a negatividade financeira do período anterior foi
revertida, registrando-se saldo econômico positivo, gerando aumento
do saldo patrimonial.
Assim, considerou que o déficit orçamentário não
desequilibrou as contas públicas, já que houve diminuição da dívida
de curto prazo, havendo liquidez para saldá-las.
9
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Em relação aos títulos judiciais, observou que a
Municipalidade pagou R$ 626.458,30, referentes a restos a pagar dos
exercícios de 2010 a 2012, e R$ 153.541,70 referentes a 2013, bem
como liquidara os requisitórios de baixa monta. Registrou, contudo,
que o mapa orçamentário do exercício não fora pago.
Indicou que, em relação ao noticiado parcelamento
solicitado junto ao Poder Judiciário e deferido em 13.11.2013, a
Origem não apresentara a quitação da primeira parcela, vencida em
31.12.2013.
Assim,

opinou

pela

emissão

de

parecer

desfavorável.
Sob o aspecto jurídico, ATJ acompanhou seu
preopinante, entendendo que a falha apurada nos precatórios
prejudicava o examinado.
Em relação ao indicado no item pessoal, sugeriu
severa

recomendação

para

a

correção

dos

desacertos

lá

especificados. Mesma medida propôs quanto ao verificado nos itens:
Planejamento das Políticas Públicas, Lei de Acesso à Informação,
Controle

Interno,

Saúde,

Tesouraria,

Almoxarifado,

Bens

Patrimoniais, Ordem Cronológica de Pagamento e Coleta e Disposição
Final dos Resíduos Sólidos.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO REN
ATO MARTINS COSTA

Indicou, ademais, que a questão dos subsídios
pagos aos Secretários Municipais precisaria ser examinada em autos
próprios.
Diante da ausência de pagamento da totalidade
dos precatórios devidos no exercício, manifestou-se, com o aval de
sua Chefia, pela desaprovação do examinado.
O douto Ministério Público de Contas referendou tal
conclusão, sugerindo a formação de autos próprios também em
relação ao pagamento irregular de adicional de insalubridade e
acúmulo de cargos públicos.
Registrou, contudo, que ainda contribuíam para a
emissão de parecer desfavorável o déficit orçamentário, a abertura de
créditos

adicionais

elevados

e

as

irregularidades

reincidentes

apontadas no quadro de pessoal.
Propôs, por fim, a expedição de determinações à
Prefeitura, no sentido de renegociar os contratos com as empresas
beneficiadas pelas isenções tributárias.
SDG considerou que as justificativas da defesa
regularizaram ou esclareceram os itens Planejamento das Políticas
Públicas, Ausência de Plano Municipal e de Programa Anual de Saúde
e Subsídios dos Agentes Políticos.
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Apontou que o reduzido déficit orçamentário fora
totalmente absorvido no exercício seguinte e que a abertura de
créditos adicionais se originara de leis específicas editadas ao longo
do exercício, observando que algumas ocorreram por conta de
transferências, transposição e remanejamento de recursos, com base
em previsão inserta na Lei Orçamentária e não computadas no limite
de abertura de créditos adicionais.
Considerou que a pendência de adiantamento, em
aberto desde 2012, fora resolvida mediante a sua devolução;
contudo, apontou a ausência de recolhimento dos acréscimos legais.
Não obstante o apontado, entendeu que as contas
encontravam-se

comprometidas

em

razão

de

não

ter

sido

demonstrado o pagamento da quota de precatórios devida no
exercício, no caso o valor inserido no Mapa Orçamentário de 2013,
nem o pagamento da 1ª parcela do acordo efetuado junto ao Tribunal
de Justiça, informado pela defesa.
Propôs que as matérias relativas ao pagamento de
adicional de insalubridade; acúmulo ilegal de cargos públicos e a
contratação efetuada com V Brasil Marketing Ltda. ME fossem
examinadas em autos próprios.

12
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Após,

por

diligência

deste

Gabinete,

foram

juntadas informações obtidas junto ao Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, DEPRE 5.2.
É o relatório.
C
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VOTO
As

contas do Município de Iepê, relativas ao

exercício de 2013, apresentaram os seguintes resultados:

Itens
Aplicação no Ensino (CF, art. 212
- mín. 25%)
Despesas com FUNDEB (Lei Fed.
11.494/07, art. 21, §2º)
Magistério - FUNDEB (ADCT da
CF, art. 60, XII - mín. 60%)
Despesas com Pessoal (LRF, art.
20, III, "b" - máx. 54%)
Aplicação na Saúde (ADCT da CF,
art. 77, III - mín 15%)
Execução Orçamentária: déficit()/superávit
Resultado Financeiro: superávit
Ordem
Cronológica
De
Pagamentos
Precatórios
Encargos Sociais
Remuneração
de
Agentes
Políticos
Transferências à
art. 29-A, §2º, I)

Câmara

%
R$
29,05 5.449.497,98
100

2.637.478,99

Regular

84,96 2.240.815,87

Regular

47,58 11.752.282,04

Favorável

17,54 3.290.422,55

Favorável

-0,3

-75.386,02

favorável

251.910,83

Regular
Irregular
Regular
Regular
Regular
excetuados
os
Secretários
Regular

(CF, 4,64

A Prefeitura

Situação
Favorável

atendeu às

disposições legais e

constitucionais em relação às aplicações no ensino, saúde e pessoal.
No

tocante

ao

pagamento

de

adicional

por

insalubridade, representando gastos de mais de R$ 16.000,00, a
14
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matéria deverá ser examinada em autos próprios, observando-se que
nas contas de 2011 e 2012 também foi identificado esse mesmo
procedimento (v.g. TC-800222/304/11 e 800192/304/12). Assim,
cabe a Fiscalização providenciar a autuação do processo específico,
sendo que o expediente TC-27884/026/14 deverá acompanhá-lo.
Em

relação

ao

imóvel

doado,

ocupado

por

beneficiário diverso, sem concessão, permissão ou autorização, tenho
que a matéria também requer exame em autos próprios, registrando
que há inquérito civil instaurado pelo Ministério Público examinando
essa situação, consoante informado no TC-43640/026/13, o qual
deverá acompanha-lo.
Quanto aos cargos em comissão, a responsável
apresentou cópia de projeto de Lei dispondo sobre estrutura do plano
de classificação de cargos. Todavia, há necessidade de aperfeiçoá-lo,
devendo

a

Administração

atentar

às

falhas

apontadas

pela

Fiscalização, bem como ao disposto nos votos relativos às contas de
2010,

2011

e

2012

(TCs-2653/026/10,

1125/026/11

e

1714/026/12).
Apesar do déficit orçamentário, da ordem de 0,3%,
verifica-se que o resultado financeiro e patrimonial teve melhora em
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relação ao exercício de 2012, registrando-se diminuição da dívida de
curto e longo prazo.
Diante desse fato, tenho que a abertura de
créditos adicionais, parte amparada pela Lei Orçamentária e parte por
Leis específicas, possa ser excepcionalmente relevada. Todavia, a
Administração

deverá

adotar

medidas

buscando

diminuí-las,

melhorando o planejamento da Lei Orçamentária e minimizando suas
alterações, devendo ficar próximas ao percentual da inflação e
preservando, assim, o orçamento original.
No tocante aos precatórios, verifica-se que os
pagamentos realizados pela Municipalidade atingiram o valor de R$
780.000,00, sendo R$ 626.458,30 referente a débitos de exercícios
anteriores e R$ 153.541,70 relativos a 2013.
A Origem apresentou certidão do Poder Judiciário
que dá conta de acordo realizado entre a Prefeitura e o Tribunal de
Justiça, em 13.11.2013, objetivando a quitação de diferenças em
aberto dos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, incluindo-se também o
valor relativo ao Mapa Orçamentário do ano.
Observo, consoante informações obtidas junto ao
TJSP - DEPRE, fls. 119/125, que a primeira parcela, com vencimento
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em dezembro de 2013, foi depositada em 14.11.2013 na conta
vinculada ao Tribunal de Justiça.
Assim, verifica-se a vontade do Administrador em
regularizar as pendências judiciais, apontando ainda, consoante
informado pelo TJ, que os pagamentos realizados no exercício
ultrapassaram a dívida de 2013 (R$ 685.290,68).
No

tocante

ao

valor

em aberto,

relativo

ao

adiantamento realizado em 2012, NE 6743/12, houve recolhimento
do valor faltante, R$ 2.000,00, em 10.06.2014, consoante guia
apresentada, doc. 16 do Anexo III do TC-1096/005/14.
Em relação ao contrato 60/2013, fls. 30/31 do
relatório, no qual, segundo a Fiscalização, teria sido utilizada a
mesma nota fiscal para embasar o pagamento das notas de empenho
2513/07 e 2513/05, a Origem demonstrou a correção da situação,
havendo

para

cada

empenho

uma

nota

fiscal

correspondente

(documentos nºs 35/42 da defesa).
Todavia, frente às outras observações efetuadas
pela Fiscalização (fls. 30/31), tenho que o Contrato 60/2013, no valor
de R$ 39.600,00, deverá ser examinado individualmente, em sede de
exame

de

termos

contratuais,

providência

que

desde

já

fica
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determinada à Unidade de Fiscalização responsável, observando-se
que o TC-43680/026/13 deverá acompanhá-lo.
Quanto à acumulação de cargo público, indicada na
fl. 37, apesar da portaria designar que a jornada de trabalho seria de
“até 40 horas”, a Lei Complementar 9/08 prevê que a carga de
trabalho de referido do cargo de Supervisor de Ensino é de “no
mínimo 40 horas”. Assim, a situação deverá ser regularizada,
observando-se, também, que se deve ter em conta os intervalos para
alimentação e locomoção.
Em relação às demais falhas destacadas pela
Fiscalização,

que

não

possuem

gravidade

para

prejudicar

o

examinado, diante dos esclarecimentos oferecidos e das medidas
anunciadas, penso que possam ser relevadas, cabendo, porém,
recomendações.
Assim, VOTO pela emissão de parecer favorável
às contas da Prefeitura Municipal de Iepê, relativas ao exercício
de 2013, excetuados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal,
consignando a licitude no pagamento da remuneração do Prefeito e
do Vice-Prefeito.
Quanto
Secretários

Municipais

à
de

remuneração
forma

a

indevida,

maior

paga

constitui

aos

parcela
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impugnada pela Fiscalização e, como tal, devem as despesas a esse
título ser imediatamente cessadas, devendo a UR responsável pela
próxima fiscalização verificar a efetiva adoção de medidas nesse
sentido, as quais, não providenciadas, poderão ser levadas em
consideração de modo a implicar, até mesmo, emissão de parecer
desfavorável sobre as contas futuras.
Recomende-se

ao

Prefeito,

mais,

que

adote

medidas objetivando impedir as ocorrências apontadas nos itens:
Planejamento das Políticas Públicas (créditos adicionais); Controle
Interno; Bens Patrimoniais; Ordem Cronológica de Pagamento;
Pessoal (cargos em comissão, acúmulo remunerado de cargos,
prorrogação de contratações temporárias e admissão de pessoal sem
processo seletivo); Coleta e Disposição Final de Rejeitos e Resíduos
Sólidos.
Todas as providências anunciadas pela defesa
deverão ser igualmente verificadas na próxima inspeção6.
Consoante exposto na fundamentação do voto,
deverão ensejar formação de autos próprios as seguintes matérias:
pagamento de adicional por insalubridade; imóvel doado, ocupado

6

Planos de Saneamento Básico; Lei de Acesso à Informação e a Lei da
Transparência Fiscal; Dívida Ativa; Cumprimento das Exigências Legais;
Almoxarifado; Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do
Tribunal; Outros Aspectos do Financiamento da Saúde Municipal.
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por beneficiário diverso; e impropriedades apontadas em relação ao
Contrato 60/2013.
Oficie-se aos ilustres subscritores dos expedientes
que acompanham os presentes autos, encaminhando-lhes cópia do
presente voto e: em relação aos TCs-16390/026/14, cópia das fls.
21/23 e 66/72 dos autos principais, documentos 9 a 13 apresentados
pela defesa e fls. 41/45, 50/51, 53/63, 69/71 do Anexo I; em relação
ao TC-13083/026/14, fls. 37 e 92 dos autos principais e documentos
23/24 enviados pela defesa; em relação ao TC-43640/026/13, fls.
27/28 e 82/84 dos autos principais, fls. 139/146 do Anexo I e
documentos nº 27/29 e 31/32 trazidos pela defesa; quanto ao TC43680/026/13, fls. 30/31 e 85/87 dos autos principais, fls. 154/176
do Anexo I e documentos 33/42 oferecidos pela Origem; quanto ao
TC-4637/026/14, fl. 26 dos autos principais e 87/98 do Anexo I; em
relação ao TC-22466/026/14, fls. 26/27 e 77/80 dos autos principais,
fls. 102/136v do Anexo I e documentos nº 17/19 apresentados pela
defesa.
Informe-se, também, que as matérias contidas nos
TCs-27884/026/14, 43640/026/13 e 43680/026/13 terão tramitação
autônoma.
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Após,

arquivem-se

os

expedientes

que

não

motivaram a formação de autos específicos.

RENATO MARTINS COSTA
CONSELHEIRO
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