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PRIMEIRA CÂMARA                SESSÃO DE 08/11/2016                         ITEM Nº 083 
 
TC-000393/026/14 

Prefeitura Municipal: Artur Nogueira. 

Exercício: 2014. 

Prefeito(s): Celso Capato. 

Advogado(s): João Batista Costa (OAB/SP n° 108.200). 

Acompanha(m): TC-000393/126/14 e Expediente(s): TC-

007301/026/16, TC-006160/026/16, TC-000903/019/15 e TC-

000668/019/15). 

Procurador(es) de Contas: Thiago Pinheiro Lima. 

Fiscalizada por:    UR-5 – DSF-II. 

Fiscalização atual: UR-5 – DSF-II. 

 
 

Aplicação total no ensino   26,55% (mínimo 25%) 

Investimento no magistério – verba do FUNDEB   72,55% (mínimo 60%) 

Total de despesas com FUNDEB  100,00%   

Investimento total na saúde   25,70% (mínimo 15%) 

Transferências à Câmara     3,07% (máximo 7%) 

Gastos com pessoal   59,29%(máximo 54%)  

Remuneração agentes políticos Em ordem 

Encargos sociais Irregular 

Precatórios Regular 

Resultado da execução orçamentária Déficit 2,43% (R$ 2.410.577,48) - ajustado 

Resultado financeiro Déficit R$ 9.754.229,86 - ajustado 

 
B+ i-EGM  Resultado 

B i-Educ Dados gerais educação, Avaliação Escolar, Conselho Municipal de Educação, Infraestrutura, Material 
Escolar, Merenda, Mínimo Constitucional, Plano Municipal de Educação, Professor, Transporte Escolar, 
Uniforme, Vagas. 

B+ i-Saúde Atenção Básica, Atendimento à População, Campanha, Conselho Municipal de Saúde, Equipe de Saúde 
da Família, Infraestrutura, Mínimo Constitucional, Profissionais da Saúde. 

B+ i-Planej. Investimento, Pessoal, Programas e Metas. 

B i-Fiscal Dívida Ativa, Dívida Fundada, Execução Orçamentária, Finanças, Gestão Fiscal, Precatórios, 
Transparência. 

B+ i-Amb Contingenciamento, Infraestrutura, IQR, Plano Municipal de Saneamento Básico, Programa Ambiental, 
Resíduos Sólidos. 

B+ i-Cidade  Contingenciamento, Infraestrutura, Pessoal, Plano de Mobilidade Urbana, SIDEC (DEFESA CIVIL) 

B i-Gov-TI Diretrizes de TI, Pessoal, Sistema AUDESP, Transparência. 

A    - Altamente Efetiva   /  B+  - Muito Efetiva  /   B     - Efetiva    /   C+   - Em fase de adequação   /   C  - Baixo nível de adequação 
. 

Porte Médio  

Região Administrativa de Campinas  

Quantidade de habitantes 47.893 

 
 
Em exame as contas anuais do exercício de 2014 da Prefeitura 

Municipal de Artur Nogueira cuja fiscalização “in loco” esteve a cargo da UR/19 – Mogi 
Guaçu.  

 
No relatório de fls. 24/76, as impressões e os pontos destacados 

na conclusão dos trabalhos pela inspeção referem-se aos seguintes itens:  
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A.1. PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: 
a) A LDO não estabelece, por ação do governo, custos estimados, indicadores e metas físicas, 
impossibilitando a verificação dos resultados alcançados, o mesmo ocorrendo com o Relatório de 
Atividades. 
b) A LOA autoriza a abertura de créditos suplementares correspondentes a 30% do total da despesa; e 
c) Apesar de contar com 49.346 habitantes, o Município não editou o Plano de Mobilidade Urbana. 
 
A.3. CONTROLE INTERNO: Não produz relatórios periódicos quanto às suas funções institucionais. 
 
B.1.1 RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
a) Divergência entre os dados fornecidos ao Sistema Audesp e os ofertados in loco; 
b) Abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e/ou 
transposições correspondente a 42,64% da Despesa Fixada (inicial), demonstrando deficiência no 
planejamento, além de superior ao já elevado limite de 30% autorizado na Lei Orçamentária – LOA; e 
c) Déficit no valor de R$ 2.410.577,48, equivalente a 2,43% da receita arrecadada, não amparado por 
superávit financeiro do ano anterior, causado em virtude da abertura de créditos adicionais no decorrer 
do exercício, o que denota, inclusive, a abertura de créditos adicionais sem lastro financeiro. 
 
B.1.2 RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL: 
a) Balanço Patrimonial fornecido in loco não registrou o Saldo Patrimonial e não considerou os restos a 
pagar não processados, em desacordo com as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 
(NCASP), comprometendo a fidedignidade dos dados; 
b) Resultado Financeiro deficitário em R$ 3.382.393,12, ou R$ 9.590.549,37 quando considerados os 
ajustes da Fiscalização. 
 
B.1.3. DÍVIDA DE CURTO PRAZO: 
a) A Prefeitura não possui liquidez face aos compromissos de curto prazo; e 
b) Divergência entre os valores informados pelo Órgão de Origem ao Sistema Audesp e aquele 
registrado no Balanço Patrimonial. 
 
B.1.4 DÍVIDA DE LONGO PRAZO: Aumento do saldo da Dívida Fundada equivalente 5,28% ocasionado 
pela ausência de regular pagamento das contribuições patronais devidas ao Regime Próprio de 
Previdência Social, das cotas variáveis devidas ao Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento 
Ambiental – CONSAB e de acordo de parcelamento junto ao INSS. 
 
B.1.5: FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS: Incorreção quanto à classificação e fragilidade no lançamento 
e controle dos registros de receitas de Impostos e de Valores Mobiliários. 
 
B.1.6. DÍVIDA ATIVA: Comprometida a fidedignidade dos dados apresentados, prejudicando qualquer 
análise. 
 
B.2.2 DESPESA DE PESSOAL:  
a) Gasto excessivo com pessoal no último quadrimestre do exercício anterior (2013) não foi resolvido 
no prazo legal; 
b) Ao final do exercício em exame, as despesas com pessoal aumentaram em relação ao já 
extrapolado limite de 54% ao final de 2013, atingindo 59,29%; e 
c) Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal; contratação de hora extra; e 
contratação de operação de crédito durante o período de vedação. 
 
B.3.1 ENSINO 
B.3.1.1.3 AJUSTES: DESPESAS COM RECURSOS PRÓPRIOS 
a) Aplicação de recursos próprios em Ensino Médio empenhados na Educação infantil; e 
b) Aplicação de recursos do QESE (Quota Estadual/Municipal) para compor a aplicação mínima de 
25%. 
 
B.3.1.2 DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO: As escolas do Município não vêm 
atingindo as notas previstas no IDEB. 
 
 
B.3.2 SAÚDE 
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B.3.2.1 AJUSTES DA FISCALIZAÇÃO: 
a) Cancelamento de restos a pagar; e 
b) Realização de despesas não elegíveis para os cálculos da aplicação mínima de 15%. 
 
 
B.3.3.3 ROYALTIES: Prejudicada a informação quanto a sua devida/indevida utilização. 
 
 
B.3.3.4 ILUMINAÇÃO PÚBLICA: O Município não assumiu os ativos da iluminação pública. 
 
 
B.4 PRECATÓRIOS: Divergência entre o valor dos pagamentos informados pelo Órgão de Origem no 
Mapa de Precatórios do Sistema Audesp e aquele apurado nos documentos contábeis obtidos in loco. 
 
 
B.5.1 ENCARGOS: 
a) RGPS (INSS): Existência de débitos junto ao INSS ausente de Termo de Acordo e Lei autorizando 
qualquer parcelamento, sem que tivesse havido quaisquer pagamentos no exercício; 
b)  RPPS (Regime Próprio): Deixou a Prefeitura de efetuar regularmente os pagamentos relativos às 
contribuições patronais dos meses de janeiro a maio e dos meses de julho a dezembro e 13º, gerando 
passivo previdenciário para exercícios futuros, inobstante já possuir débitos de contribuições 
previdenciárias junto a seu RPPS relativos a períodos de apuração entre os anos 1997 e 2012, os quais 
montavam R$ 16.857.552,39 ao final do exercício anterior (2013). 
 
 
B.5.2 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS: Concessão de revisão geral anual através de Decreto, 
e não de lei de iniciativa da Câmara dos Vereadores. 
 
B.5.3.2 REGIME DE ADIANTAMENTO: Prestações de contas em atraso; despesas realizadas 
anteriormente à concessão do numerário; despesas cujas necessidades não restaram justificadas e não 
revestidas de razoabilidade e economicidade. 
 
B.6 TESOURARIA. ALMOXARIFADO. BENS PATRIMONIAIS: 
a) Diversas conciliações bancárias contendo valores pendentes de regularização, havendo, inclusive, 
valores não regularizados desde o ano de 2005; 
b) Diversas divergências entre o saldo registrado pela Contabilidade e o informado ao Sistema 
AUDESP; e 
c) O Município não realizou o levantamento geral dos bens móveis e imóveis. 
 
B.8 ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS: 
a) Pagamentos em valores superiores aos repassados através de Convênio firmado com o Estado, 
indicando a utilização de recursos orçamentários de origens diversas da do Convênio; e 
b) Inércia junto à Secretaria de Estado da Habitação no que tange ao envio de documentos para 
liberação de recursos de Convênio, enquanto o fornecedor permanece por mais de 1 ano sem receber 
pelos serviços já executados. 
 
C.1 FORMALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES, INEXIGIBILIDADES E DISPENSAS: Erro de classificação 
quanto à modalidade de licitação, comprometendo a fidedignidade dos dados, e ausência de descrição 
de históricos nos empenhos, impossibilitando o conhecer a que se referem. 
 
C.2.2 CONTRATOS EXAMINADOS IN LOCO: Contratação não razoável e antieconômica objetivando 
aluguel de veículos. 
 
C.2.4.3 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS E RESÍDUOS SÓLIDOS: Antes de aterrar o 
lixo, o Município não realiza o tratamento de resíduos. 
 
D.2 FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP: Constatadas divergências 
entre os dados informados pela Origem e aqueles apurados no Sistema AUDESP. 
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D.3.1 QUADRO DE PESSOAL 
a) Ausência de legislação definindo as atribuições de diversos cargos em comissão, prejudicando a 
informação quanto a possuírem, ou não, características de direção, chefia e assessoramento; e 
b) Grande quantidade de funcionários remunerados pela realização de horas extras acima de 2 
horas/dia. 
 
D.5. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL 
a) Entrega intempestiva de documentos exigidos pelo Sistema AUDESP; e 
b) Descumprimento de recomendações deste E. Tribunal. 

 
Nos termos dos quadros formulados pela fiscalização,                                  

o Executivo cumpriu a aplicação mínima constitucional na manutenção e 
desenvolvimento do ensino geral (MDE), indicando investimentos que corresponderam 
a 26,55% da receita de arrecadação e transferência de impostos.  

 
 

O quadro também identificou que foram realizados investimentos 
com totalidade das verbas do FUNDEB durante no período; e, mais ainda, que foram 
destinados 72,55% desse montante na valorização dos profissionais do Magistério. 

 

RECEITAS 62.925.933,23 

Ajustes  da  Fisca l ização - 

Total de Receitas de Impostos - T.R.I. 62.925.933,23 

Retenções 9.277.563,08 

Transferências  recebidas 16.628.338,05 

Receitas  de apl icações  financeiras 97.494,24 

Ajustes  da  Fisca l ização 1.940,48 

Total das Receitas do FUNDEB - T.R.F. 16.727.772,77 

Despesas  com Magistério 12.135.941,93 

Outros  a justes  da  Fisca l ização (60%) - 

Total das Despesas Líquidas com Magistério (mínimo: 60%) 12.135.941,93 72,55%

Demais  Despesas 4.591.830,84 

Outros  a justes  da  Fisca l ização (40%) - 

Total das Demais Despesas Líquidas (máximo: 40%) 4.591.830,84 27,45%

Total aplicado  no FUNDEB 16.727.772,77 100,00%

Educação Bás ica  (exceto FUNDEB) 8.178.098,08 

Acréscimo: FUNDEB retido 9.277.563,08 

Dedução: Ganhos  de apl icações  financeiras    (151.291,99) 

Deducão: FUNDEB retido e não apl icado no retorno - 

Aplicação  apurada   até  o  dia   31.12 . 2014 17.304.369,17 27,50%

Acréscimo: FUNDEB: retenção até 5%: Apl ic. no 1º trim. de 2015 - 

Dedução: Restos  a  Pagar não pagos  até 31.01.  2015 - 

Outros  a justes  da  Fisca l ização - Recursos  Próprios (595.580,63) 

Aplicação final na Educação Básica 16.708.788,54 26,55%

Receita Prevista Realizada 61.941.976,00 

Despesa Fixada Atualizada 16.857.749,06 

Índice Apurado 27,22%

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 

PLANEJAMENTO ATUALIZADO DA EDUCAÇÃO  

- 

FUNDEB  - RECEITAS

FUNDEB - DESPESAS

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO 

 
 
Os investimentos na saúde superaram ao mínimo constitucional, 

alcançando 25,70% do valor da receita e transferências de impostos. 
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2015
Ajustes da Fiscalização (94.789,80) 

(1.352.922,44) Restos a Pagar Liquidados não pagos até 31.01 de

Índice apurado 24,74%

16.170.827,34 

Receita Prevista Atualizada 61.941.976,00 
Despesa Fixada Atualizada 15.326.224,30 

Valor e percentual aplicado em ações e serviços da Saúde
25,70%

Planejamento atualizado da Saúde

SAÚDE

Total das despesas empenhadas com recursos próprios

Valores - R$

Receitas de impostos
Ajustes da Fiscalização
Total das Receitas

62.925.933,23 

62.925.933,23 

17.618.539,58 

 
 
 

 

A transferência financeira à Câmara Municipal atingiu 3,07% da 
receita tributária do exercício anterior, cumprindo a limitação estabelecida no art. 29-A, 
da CF/88. 

 
 

Valor utilizado pela Câmara em: 2014

Despesas com inativos

Subtotal

Receita Tributária ampliada do exercício anterior: 2013

Percentual resultante 3,07%

1.820.363,61 

- 

1.820.363,61 

59.366.624,70 

 
 
 
Quanto à receita prevista houve um excesso na arrecadação em 

montante de R$ 9.754.229,86 – equivalente a 9,82%. 
 
De outro lado, a fiscalização realçou a abertura de créditos 

adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições em 
total de R$ 49.970.519,69 – correspondente a 42,64% da despesa fixada inicial. 

 
Observa-se, inicialmente, que a execução das despesas foi 

inferior à realização das receitas no período, de tal sorte que o resultado da execução 
orçamentária se mostrou com superávit de 3,83%, no montante de R$ 3.797.578,77. 
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Receitas Previsão Realização AH % AV %
Receitas Correntes 96.185.137,00 98.414.070,89 2,32% 99,13%
Receitas de Capital 2.508.756,00 10.144.180,05 304,35% 10,22%
Receitas Intraorçamentárias - - #DIV/0! 0,00%
Deduções da Receita (9.167.435,00) (9.277.563,08) 1,20% -9,34%
Subtotal das Receitas 89.526.458,00 99.280.687,86 
Outros Ajustes - 
Total das Receitas 89.526.458,00 99.280.687,86 100,00%

9.754.229,86 10,90% 9,82%

Despesas Empenhadas Fixação Final Execução AH % AV %
Despesas Correntes 76.394.567,68 74.418.069,98 -2,59% 77,94%
Despesas de Capital 22.264.252,72 12.552.890,93 -43,62% 13,15%
Reserva de Contingência (78.575,25) - -100,00% 0,00%
Despesas Intraorçamentárias 8.781.694,46 6.691.784,57 -23,80% 7,01%
Repasses de duodécimos à CM 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00% 2,41%
Transf. Financeiras à Adm. Indireta - - #DIV/0! 0,00%
Dedução: devolução de duodécimos   (479.636,39) 
Subtotal das Despesas 109.661.939,61 95.483.109,09 
OutrosAjustes - 
Total das Despesas 109.661.939,61 95.483.109,09 100,00%

14.178.830,52 -12,93% 14,85%

Resultado Ex. Orçamentária: Superávit 3.797.578,77 3,83%

Excesso de Arrecadação

Economia Orçamentária

 
 
 
Contudo, a fiscalização registrou que o Município deixou de 

cumprir com diversas obrigações devidas durante o exercício em exame, quais sejam a 
falta de parte de recolhimento de encargos sociais ao RPPS – R$ 5.247.318,11, além 
das cotas devidas ao Consórcio Intermunicipal na Área de Saneamento Ambiental – 
CONSAB – R$ 960.838,14. 

 
Desse modo, a inspeção avaliou que, na verdade, o resultado da 

execução orçamentária do período foi deficitário em R$ 2.410.577,48, equivalente a 
2,43%.  

 
 RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              

(registrado nas peças contábeis) - Superávit 
      3.797.578,77 

 (-) Contribuições patronais devidas  ao (RPPS)    (5.247.318,11)

 (-) Cotas variáveis devidas ao CONSAB        (960.838,14)

Subtotal (6.208.156,25)   

 RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA    

(retificado) - Déficit 
   (2.410.577,48) -2,43%

 
 
 
Também foi avaliado que a Municipalidade vinha de superávit de 

execução orçamentária registrado no exercício de 2013. 
 

2013 Déficit 7,69 

2012 Déficit 18,64 

2011 Déficit 1,02 

 
A fiscalização elaborou quadro a respeito da execução financeira, 

a partir das peças apresentadas pela Origem, indicando déficit de R$ 3.382.393,12. 
 

Resultados 2013 2014 %
Financeiro (9.661.756,72)              (3.382.393,12)               64,99%
Econômico 1.982.670,05               19.317.822,91              874,33%
Patrimonial 50.527.108,59             74.226.659,11              46,90%
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A inspeção registrou que, acaso a Prefeitura houvesse cumprido 
regularmente com suas obrigações junto ao Regime Próprio de Previdência Social e ao 
CONSAB – em montante de R$ 6.208.156,25, esse saldo negativo seria elevado a R$ 
9.590.549,37. 

 

A inspeção procedeu a exposição de quadro indicando a situação 
de capacidade de pagamento da dívida de curto prazo. 

 
Saldo Saldo para o

Período Anterior Inscrição Baixa Período Seguinte

Restos a Pagar Processados 5.480.266,77 5.089.537,63 4.791.806,15 5.777.998,25 

Restos a Pagar Não Processados 8.107.756,72 693.090,17 4.354.253,45 4.446.593,44 

Depósitos 645.540,55 1.466.536,57 1.544.114,26 567.962,86 

Consignações 1.543.631,72 13.610.532,91 14.059.770,69 1.094.393,94 

Outros 10.382,28 135.006.879,59 130.737.366,28 4.279.895,59 

Total 15.787.578,04 155.866.576,87 155.487.310,83 16.166.844,08 

Inclusões da Fiscalização - - - 

Exclusões da Fiscalização - - - 

Total Ajustado 15.787.578,04 155.866.576,87 155.487.310,83 16.166.844,08 

Ativo Financeiro 7.709.633,18 

Passivo Financeiro 11.092.026,30 

Movimento do Período
Componentes da DCP

Índice de Liquidez Imediata 0,70

 
 
Significa dizer, que para cada R$ 1,00 de dívida, o Município 

dispunha de apenas R$ 0,70 para sua quitação. 
 
Quanto à dívida de longo prazo, observa-se que houve aumento 

nominal do valor inscrito; também, se mostrou distante do limite preconizado pela 
Resolução Senatorial (120% da RCL). 

 
2013 2014 AH%

Dívida Mobiliária - - 

Dívida Contratual 11.146.315,70 10.323.327,31 -7,38%

Precatórios - 300.000,00 

Parcelamento de Dívidas: 18.887.745,70 19.757.708,73 4,61%

De Tributos - - 

De Contribuições Sociais: 18.887.745,70 19.757.708,73 4,61%

     Previdenciárias 18.887.745,70 19.757.708,73 4,61%

     Demais contribuições sociais - - 

Do FGTS - - 

Outras Dívidas 677.956,91 1.952.411,41 187,98%

Dívida Consolidada 30.712.018,31 32.333.447,45 5,28%

Ajustes da Fiscalização - - 

Dívida Consolidada Ajustada 30.712.018,31 32.333.447,45 5,28%

Exercícios: anterior e em exame

 
 
Há de se registrar que a Receita Corrente Líquida obteve um 

aumento de 9,12% em comparação ao resultado alcançado no exercício anterior. Em 
título comparativo, o PIB brasileiro do período foi de 0,1% e a correção de preços pela 
inflação (IGPM) foi de 2,66%. 
 

RCL de 2013 RCL de 2014 Crescimento 

88.793.578,94 96.898.269,02 9,12 

 
As despesas com pessoal sofreram um aumento nominal 

equivalente a 11,33%. 
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As despesas com pessoal ao final do exercício de 2013 estavam 
acima do limite fiscal (54% da RCL); e, considerando os ajustes da fiscalização – com a 
inclusão de despesas com encargos sociais não recolhidos – o  quadro sintético 
demonstrou que o Município permaneceu acima do teto durante todo o período sob 
exame. 

 

 
Dez Abr Ago Dez

2013 2014 2014 2014

% Permitido Legal 54,00% 54,00% 54,00% 54,00%

Gasto Informado - A 51.603.112,66 52.698.318,89 51.915.583,89 52.202.751,82 

Inclusões da Fiscalização - B 2.441.981,94 3.709.392,52 5.247.318,11 

Exclusões da Fiscalização - C - - - 
Gastos Ajustados - D 55.140.300,83 55.624.976,41 57.450.069,93 

Receita Corrente Líquida - E 88.793.578,94 92.897.104,85 96.819.453,59 96.898.269,02 

Inclusões da Fiscalização - F - - - 

Exclusões da Fiscalização - G - - - 
92.897.104,85 96.819.453,59 96.898.269,02 

% Gasto Informado A/E 58,12% 56,73% 53,62% 53,87%

% Gasto Ajustado - D/H 59,36% 57,45% 59,29%

Período

Receita Corrente Líquida Ajustada - H

 
 
 
Foi elaborado quadro indicando a posição de servidores ao final 

do período. 
 
 

Natureza do 
cargo/emprego 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Efetivos 2.202 2197 1271 1229 931 968
Em comissão 159 162 119 118 40 44

Total 2361 2359 1390 1347 971 1012

Temporários Em 31.12 de 2014

Nº de contratados 1

Existentes Ocupados Vagos

2013 2014

29 69
 

 
 
No que diz respeito à remuneração dos Agentes Políticos, a 

fiscalização anotou a regularidade na fixação, alteração no período e pagamentos 
decorrentes. 

 
 
Também foi anotada a situação do recolhimento dos encargos 

sociais, sintetizada no seguinte: 
 

RGPS (INSS): recolhimentos efetuados.  
- Contudo, o Demonstrativo da Dívida Fundada indica a existência de débitos junto ao INSS (INSS – 
Parcelamento MPF) no valor de R$ 1.951.318,27, sem que tivesse havido quaisquer pagamentos no 
exercício; a Origem informou que tal valor foi inscrito no exercício de 2012, ausente de Termo de Acordo 
e Lei autorizando qualquer parcelamento, razão pela qual não houve qualquer amortização, desse modo 
havendo  irregularidade relacionada a parcelamento de débitos junto ao INSS relativos a exercícios 
anteriores. 
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FGTS: recolhimentos efetuados. 

 

PASEP: recolhimentos efetuados 

 

RPPS (Regime Próprio): Recolhimentos da parte patronal efetuados apenas para o mês de junho. Os 
débitos foram objeto de parcelamentos, sendo de R$ 3.192.372,20, formalizado no próprio exercício 
(15.07.14), e outro de R$ 2.354.740,29, formalizado em 2015 (24.12.15) – com valores atualizados até a 
sua assinatura em montante de R$ 5.547.112,49.  

 

 COMPETÊNCIA  VALOR ORIGINAL 
 VALOR 

ATUALIZADO 

jan/14  R$       658.899,09  R$       709.960,09 

fev/14  R$       582.632,49  R$       620.795,48 

mar/14  R$       608.650,55  R$       640.208,56 

abr/14  R$       591.799,81  R$       614.694,18 

mai/14  R$       590.410,87  R$       606.713,89 

jun/14

SUBTOTAL  R$   3.032.392,81  R$   3.192.372,20 

jul/14  R$       336.270,17  R$       366.142,37 

ago/14  R$       340.729,54  R$       368.566,51 

set/14  R$       326.675,18  R$       349.939,05 

out/14  R$       319.600,87  R$       339.416,17 

nov/14  R$       303.664,99  R$       319.246,34 

dez/14  R$       282.404,46  R$       293.665,06 

13º  R$       305.580,09  R$       317.764,79 

SUBTOTAL  R$   2.214.925,30  R$   2.354.740,29 

 TOTAL  R$   5.247.318,11  R$   5.547.112,49 

 ACORDO DE 

PARCELAMENTO 

CADPREV 

649/2014 

 ACORDO DE 

PARCELAMENTO 

CADPREV 

140/2015 

 
 
A Prefeitura já possuía débitos de contribuições previdenciárias junto ao RPPS – período de 1997 e 

2012, em montante de R$ 16.857.552,39.  

 

 

A fiscalização anotou que o Município encontrava-se no regime 

ordinário de pagamento de precatórios; contudo, em razão de acordo firmado com o 

E.TJESP, procedeu o parcelamento dos débitos. 

 

Desse modo, houve pagamento da 1ª parcela em 31.12.14 – R$ 

48.221,26; e, o saldo restante – R$ 300.000,00 – estabelecido para ser quitado em 12 

parcelas mensais, a partir de janeiro/15. 

 

 

Mapas  encaminhados  em 2013 para pagamento em 2014

Pagamentos  efetuados  no exercício de 2014

Saldo de precatórios para o exercício seguinte

Requisitórios  de  baixa  monta  incidentes  em 2014

Pagamentos  efetuados  no exercício de 2014

Houve pagamento integral no exercício em exame

67.762,25 

- 

PRECATÓRIOS

REQUISITÓRIOS DE BAIXA MONTA

67.762,25 

352.808,19 

304.586,93 

48.221,26 

 
 
 
Subsidiou os trabalhos de inspeção o Processo Acessório – 1 - 

TC-393/126/14 (Acompanhamento da Gestão Fiscal). 

 

Também acompanhou a análise dos demonstrativos o seguinte 
Expediente: 
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TC-903/019/15 Prefeitura Municipal de Artur Nogueira – informações sobre o Conselho Tutelar. 

TC-668/019/15 Arquiterra Construtora e Terraplenagem Ltda. EPP – notícias sobre eventual 
descumprimento da ordem cronológica de pagamentos. 

TC-7301/026/16 Promotoria de Justiça de Artur Nogueira – Inquérito Civil nº 14.0688.0000418/13 
– instaurado para apurar o descumprimento de jornada de trabalho por parte de 
médicos contratados 

TC-6160/026/16 
(cópia do TC-
33433/026/15) 

2ª Vara Criminal do Foro de Bauru – Proc. 0010101.58.2015.8.26.0071 – 
Procedimento Investigatório do MP – Crimes da Lei de Licitações 

 
Procedeu-se a notificação do Responsável pelos demonstrativos 

– Sr. Celso Capato - Prefeito do Município, através do DOE de 10.10.15 (fl. 78). 
 
Concedeu-se prorrogação do prazo inicial em duas oportunidades 

(DOE 27.11.15 e DOE 24.02.16); e, em seguida, vieram justificativas de fls. 95/112 e 
documentos que acompanham (fls. 109/119). 

 
Em síntese, o Recorrente assumiu o compromisso de reduzir o 

percentual de alteração do plano  orçamentário nos próximos anos; que em junho/15 foi 
contratada e implantada licença de uso de software para a elaboração dos periódico 
mensais e análises a respeito do controle interno. 

 
No que diz respeito ao déficit da execução orçamentária, por 

conta dos ajustes da fiscalização, anotou que o Município – assim como os demais do 
Estado e do Brasil – passa por sérios problemas financeiros, devido à crise que assola 
o país; lembrou, no entanto, que nas contas de 2004 do Município de Morungaba, 
mesmo diante do déficit orçamentário de 10,60%, houve relevação da falha. 

 
Disse que a dívida devida ao regime próprio e ao CONSAB foram 

transferidas para dívida de longo prazo; no entanto, concordou que não possui liquidez 
em face dos compromissos e curto prazo, tendo em vista as dificuldades enfrentadas. 

 
Informou que já procedeu ao ajuste da contabilização de sua 

dívida ativa. 
 
A respeito das despesas com pessoal, discordou do ajuste feito 

pela fiscalização no que se refere ao parcelamento de encargos, pedindo a 
desconsideração do apontamento. 

 
Anotou questionamento junto ao INSS a respeito dos débitos 

existentes da gestão anterior, encontrando-se com impugnação administrativa junto à 
Secretaria da Receita Federal; e, quanto à falta de recolhimento ao RPPS, justificou a 
situação em razão da crise financeira nacional. 

 
E, no mais, procedeu a defesa pontual sobre as críticas lançadas 

pela fiscalização, inclusive, anotando que a Administração pretende realizar estudos 
necessários e edição de legislação adequada aos cargos comissionados e, que as 
horas extras referem-se a serviços de urgências e/ou eventos, além dos serviços de 
motoristas de ambulâncias e coveiros. 
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Posteriormente a Municipalidade ingressou nos autos e, após 
obter novo prazo – DOE 29.03.16, juntando documentos complementares (fls. 130/140). 

 
 
Agora sob a ordem das justificativas apresentadas, a matéria foi 

apreciada pela Assessoria Técnica e, pelo setor responsável pelos cálculos foi  
anotado que o acréscimo levado a efeito pela fiscalização corresponde aos encargos 
patronais de competência 2014 que deixaram de ser efetuados à época apropriada; e, 
desse modo, reiterou os dados contidos no demonstrativo de despesa de pessoal 
ofertado, indicando que o Poder Executivo despendeu o valor equivalente a 59,29% da 
RCL, ultrapassando ao limite máximo de 54% (fls. 146/149). 

 
 
Ainda na ATJ, sob a análise do comportamento orçamentário e 

financeiro dos demonstrativos, foi realçado o déficit  orçamentário de R$ 2.410.577,48 
– 2,43%, consoante ajustes da fiscalização; abertura de créditos adicionais e a 
transferência, remanejamento e transposição de dotações em 42,64%; falha no registro 
do saldo de restos a pagar não processado; déficit financeiro de R$ 9.590.549,37; e, 
elevação da divida de longo prazo. 

 
 
Feitas essas ponderações, o setor afirmou que contribuiu para 

formação de juízo desfavorável as divergências existentes entre os registros no 
Sistema AUDESP e peças contábeis, ausência de liquidez e falta de fidedignidade dos 
registros da dívida ativa, motivando seu posicionamento em desfavor das contas (fls. 

150/152). 
 

 
Ainda na Assessoria Técnica, sob avaliação dos demais aspectos 

das contas, sobretudo de natureza jurídica, bem como, pela i. Chefia de ATJ,  foram 
externadas opiniões em desfavor das contas, acrescendo proposta de cumprimento 
dos termos do Comunicado SDG 29/10, quanto à limitação na alteração do orçamento, 
bem como observância aos limites da LRF (fls. 153/159 e 161). 

 
 
O d. Ministério Público opinou pela emissão de parecer 

desfavorável aos demonstrativos, considerando o déficit orçamentário; alterações 
orçamentárias; créditos adicionais sem recursos; déficit financeiro; baixo índice de 
liquidez; elevação da dívida fundada; ausência de esforço arrecadatório; superação ao 
limite de despesa com pessoal; inobservância às regras fiscais a respeito do limite de 
despesa; falta de recolhimento de encargos; inconsistências contábeis; irregularidade 
no quadro de pessoal e descumprimento das determinações e Instruções TCESP. 

 
 
O d. MPC requereu, ainda, a abertura de autos próprios para 

análise de matéria específica (fls. 162/164). 
 
 
A SDG manifestou-se pela emissão de parecer desfavorável (fls. 

165/169). 
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Registro a situação das últimas contas apreciadas nesta E.Corte: 
 

Exercício Processo Parecer 

2013 1920/026/13 Favorável -  E. Segunda Câmara - DOE 15.01.16 

2012 1852/026/12 
Desfavorável – E. Segunda Câmara – DOE 14.08.14 – trânsito em 
julgado em 15.09.14 

2011 1263/026/11 
Desfavorável – E. Primeira Câmara – DOE 29.05.13 – trânsito em 
julgado em 02.07.13 

 
É o relatório. 

 
 
 
GCCCM/25 
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                                                                  GCCCM 
  
PRIMEIRA CÂMARA                    SESSÃO  DE 08/11/2016                             ITEM 083 
 
Processo: TC-393/026/14 
 

Interessada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA 
 
Responsável: 

 
Celso Capato – Prefeito Municipal  

  
Período:  
 

01.01 a 31.12.14 
 

Assunto: CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2014 
  
Procurador(a)es: João Batista Costa – OAB/SP 108.200 
 
(Expedientes que acompanham: TC-393/126/14, TC-7301/026/16, TC-668/019/15, TC-903/019/15, TC-
6160/026/16) 
 
 

Aplicação total no ensino   26,55% (mínimo 25%) 

Investimento no magistério – verba do FUNDEB   72,55% (mínimo 60%) 

Total de despesas com FUNDEB  100,00%   

Investimento total na saúde   25,70% (mínimo 15%) 

Transferências à Câmara     3,07% (máximo 7%) 

Gastos com pessoal   59,29%(máximo 54%)  

Remuneração agentes políticos Em ordem 

Encargos sociais Irregular 

Precatórios Regular 

Resultado da execução orçamentária Déficit 2,43% (R$ 2.410.577,48) - ajustado 

Resultado financeiro Déficit R$ 9.754.229,86 - ajustado 

 
B+ i-EGM  Resultado 

B i-Educ Dados gerais educação, Avaliação Escolar, Conselho Municipal de Educação, Infraestrutura, Material 
Escolar, Merenda, Mínimo Constitucional, Plano Municipal de Educação, Professor, Transporte Escolar, 
Uniforme, Vagas. 

B+ i-Saúde Atenção Básica, Atendimento à População, Campanha, Conselho Municipal de Saúde, Equipe de Saúde 
da Família, Infraestrutura, Mínimo Constitucional, Profissionais da Saúde. 

B+ i-Planej. Investimento, Pessoal, Programas e Metas. 

B i-Fiscal Dívida Ativa, Dívida Fundada, Execução Orçamentária, Finanças, Gestão Fiscal, Precatórios, 
Transparência. 

B+ i-Amb Contingenciamento, Infraestrutura, IQR, Plano Municipal de Saneamento Básico, Programa Ambiental, 
Resíduos Sólidos. 

B+ i-Cidade  Contingenciamento, Infraestrutura, Pessoal, Plano de Mobilidade Urbana, SIDEC (DEFESA CIVIL) 

B i-Gov-TI Diretrizes de TI, Pessoal, Sistema AUDESP, Transparência. 

A    - Altamente Efetiva   /  B+  - Muito Efetiva  /   B     - Efetiva    /   C+   - Em fase de adequação   /   C  - Baixo nível de adequação 
. 

Porte Médio  

Região Administrativa de Campinas  

Quantidade de habitantes 47.893 

 
 
I - Verifica-se que a Administração de ARTUR NOGUEIRA deu 

cumprimento regular a apenas parte dos principais aspectos da gestão administrativa, 
orçamentária e financeira avaliados por esta E. Corte durante o período. 
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a) A aplicação de recursos no ensino geral atingiu 26,55% das 
receitas e transferências de impostos, cumprindo-se os termos do artigo 212 da CF/88. 

 
Ainda na área da educação, observa-se que o Município aplicou a 

totalidade da verba do FUNDEB, destinando 72,55% desses recursos na valorização 
dos profissionais do Magistério, desse modo cumprindo a meta constitucional 
estabelecida no art. 60, XII, do ADCT da CF/88 e também os termos da Lei 11.494/07. 

 
b) Igualmente foi excedido o mínimo de aplicação de recursos 

na saúde com investimentos de 25,70% da receita e transferências de impostos. 
 

c) A transferência financeira à Câmara Municipal observou a 
limitação constitucional, uma vez que foi inferior a 7% das receitas tributárias do 
exercício anterior, fixando-se em 3,07%. 

 
d) No que diz respeito aos subsídios pagos aos agentes 

políticos houve crítica da fiscalização pela edição de decreto no período – também 
contemplando os servidores – visando a correção do poder de compra da moeda. 

 

Sem dúvida houve uma impropriedade, na medida em que o 
reajuste anual, bem como a remuneração do funcionalismo, deveriam ter passado pelo 
crivo de lei formal e, portanto, o instrumento utilizado foi impróprio. 

 
Contudo, considerando que foram observados os parâmetros 

constitucionais no que se refere ao mesmo índice e período atribuídos aos servidores 
do Órgão, penso que o tema possa ser relevado, mediante firme advertência à Origem. 

 

e) O Município encontrava-se no regime ordinário de 
pagamento de precatórios, esperando-se que procedesse a quitação de todo o Mapa 
Orçamentário apresentado. 
 

Contudo, foi estabelecido parcelamento junto ao E.TJESP visando 
pagamento inicial em 31.12.14 – portanto, dentro do próprio exercício, acrescido de 
saldo dividido em 12 parcelas mensais e consecutivas. 

 
E, sendo assim, foi constatado pela fiscalização que o saldo 

credor terá sido quitado totalmente até o final de 2015. 
 
Destarte, considerando a solução encontrada pelo E. TJESP para 

quitação da dívida, avalio por superado o ponto em destaque. 
 
II – Diante da implantação do IEGM e de outros indicadores 

sociais existentes, agora é possível ser feita análise operacional sobre o atos 
praticados pela Administração no período, transcendendo a aferição de legalidade, de 
modo que possam ser feitas análises a respeito dos resultados obtidos na condução da 
execução orçamentária e financeira. 

 
a) No que diz respeito à qualidade dos gastos, considerando as 

informações prestadas a esta E. Corte para a formulação do IEGM – Índice de 
Eficiência da Gestão Municipal, pelo qual é possível confrontar a adequação dos 
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investimentos públicos à resposta esperada pela sociedade – qual seja, em favor de 
suas necessidades primárias, destaca-se que o Município obteve o índice B+, ou seja, 
incluindo-se na categoria “muito efetiva”. 

 
Evidentemente que esse índice demonstra haver espaço para o 

aperfeiçoamento dos setores envolvidos. 
 
b) Quanto à educação, há de se destacar que, diante das 

respostas apresentadas ao IEGM, expresso no quesito i-Educ, o índice atribuído foi 
considerado “efetivo” - “B”. 

 
Esse índice procura traduzir, não obstante as repostas 

apresentadas pelo Município aos diversos quesitos formulados, coerência com a 
verificação de aplicação dos mínimos constitucionais da educação. 

 
Ainda nos termos das informações prestadas para formação do 

IEGM, observa-se que o Município aplicou R$ 6.042,10 por aluno durante o ano; na 
região administrativa, por sua vez, o gasto médio foi de R$ 9.386,04 (<35,62%).  

 
Além disso, observa-se da análise sobre as informações 

disponibilizadas pelo IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica1, 
indicação de que foi alcançada  - em 2015 - a meta pactuada para os primeiros anos do 
ensino fundamental na verificação anterior ao período. 

 
4ª série/5º ano Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  2005  2007  2009  2011  2013  2015 2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

Artur Nogueira 5,2 5,3 5,9 5,7 5,8 6,5 5,2 5,5 5,9 6,1 6,4 6,6 6,8 7,0 

 
Com relação aos últimos anos do fundamental não houve 

indicação do índice apurado. 
 
Devo lembrar que a indicação dos índices do IDEB é bianual e, 

tomando como parâmetro o resultado alcançado em 2013/2015, o Município deve 
aumentar os esforços necessários no sentido de alcançar os objetivos pactuados. 
 

Destaco as seguintes respostas apresentadas pela 
Municipalidade ao questionário que deu origem à formulação do IEGM: 
 
- O Plano Municipal de Educação será formulado até julho/15 

- Não foram feitos levantamentos a respeito do número de crianças que necessitavam de creches, pré-
escolas e Ciclo I escolar; 

- Não havia nenhuma unidade escolar destinada ao Ciclo I e à pré-escola com funcionamento integral. 

 
Sendo assim, saliento que na conformidade do Plano Nacional de 

Educação – PNE, editado pela Lei Federal nº 13.005/14, ficou estabelecido como meta, 
em seu anexo: 

 

                                            
1
 http://ideb.inep.gov.br/resultado/ 
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Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de 
forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos 
até o final da vigência deste PNE. 

 
Ainda, considerando as críticas lançadas pela fiscalização, a 

Origem deve ser advertida a observar a legislação pertinente, orientações do MEC e 
jurisprudência desta E.Corte. 

 
Todas essas questões devem ser levadas em consideração no 

planejamento estratégico voltado ao setor, lembrando que o ideal e desejável é que 
possam ser corrigidos eventuais apontamentos e alcançados resultados positivos, o 
que não implica, necessariamente, na elevação nominal dos gastos – mas, sobretudo, 
na busca pela sua qualidade, calcada na ação transparente e responsável. 

 
C) Na saúde, através do i-Saúde, o índice IEGM alcançado foi 

“B+”, portanto, considerado como “muito efetiva”.  
 
Observa-se que o Município aplicou R$ 518,18 por habitante 

durante o ano, enquanto na sua região administrativa o gasto médio foi de R$ 831,11 

(<37,65%). 
 
Relembro que o setor também guarda proteção constitucional e, 

segundo consta no sítio eletrônico da Fundação Seade2, pode ser observado se o 
Município, em algumas situações, encontra-se em posição menos favorável na 
comparação com sua região administrativa e/ou ao próprio Estado. 

 

Estatísticas Vitais e Saúde Ano  Município Reg.Gov. Estado 

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 2014 12,67 13,84 14,66 

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49 anos) 2014 43,81 48,53 52,10 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 2015 17,41 8,50 10,66 

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos vivos) 2014 8,24 10,61 13,10 

Taxa de Mortalidade da População de 15 a 34 Anos (Por cem mil 
habitantes nessa faixa etária) 

2014 138,98 96,65 117,60 

Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais (Por cem mil 
habitantes nessa faixa etária) 

2014 3.119,02 3.400,92 3.486,44 

Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (Em %) 2014 9,06 5,61 6,70 

Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-Natal (Em %) 2014 81,46 79,58 76,69 

Partos Cesáreos (Em %) 2014 59,80 67,09 61,47 

Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (Em %) 2014 9,06 9,09 9,33 

Gestações Pré-Termo (Em %) 2014 12,87 12,22 11,26 

Leitos SUS (Coeficiente por mil habitantes) 2014 - 1,21 1,37 

 

                                            
2
 http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php 
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Portanto, chamam a atenção os índices destacados quanto às 
taxas de “mortalidade infantil”, “mortalidade da população de 15 a 34 anos” e “mães 
adolescentes”. 

 
Desse quadro compreende-se que a Origem deverá manter 

rígidos programas de atendimento à população – sobretudo na área da prevenção, a 
exemplo da implantação de políticas públicas adequadas, a fim de não incorrer em 
índices negativos. 

 
Aqui também chamo a atenção ao fato de que a Origem deve ser 

advertida a observar a legislação pertinente, orientações da Pasta e jurisprudência 
desta E.Corte, sobretudo no que se refere às despesas elegíveis e pagamento de 
restos a pagar até a data limite de 31 de janeiro do ano seguinte à sua inscrição. 

 
III – Há um grupo de apontamentos que também indicam a 

necessidade de recomendar-se à Administração para que proceda a correção 
imediata, o que deverá ser avaliado em próxima inspeção. 

 
Aqui faço realce para que a Origem observe os apontamentos 

realizados pela fiscalização no que se refere à necessidade de aprimoramento da LDO, 
bem como, edição do Plano de Mobilidade Urbana. 

 
Aliás, o Município deverá reavaliar as condições para o destino do 

lixo, dentro da legislação vigente e sob a égide da gestão sustentável. 
 
Considerando o apontado geral pela fiscalização, a Origem deve 

ser advertida a providenciar a reavaliação dos registros e lançamentos, a fim de corrigir 
e não incorrer em inconsistências; do mesmo modo, proceder as informações dentro da 
conformidade ao Sistema AUDESP, a fim de que as peças e registros guardem 
confiabilidade e não tragam prejuízo ao exercício do controle externo. 

 
Os valores vinculados a determinadas receitas/despesas, a 

exemplo de royalties, arrecadação de multas de trânsito, CIDE e CIP, entre outros, 
devem ficar sob controle financeiro e contábil distinto. 

 
A situação descrita no setor de dívida ativa indicou que o 

Município recebeu R$ 2.811.747,83 dos créditos inscritos – o que representou uma 
redução de 20,98% em relação ao período anterior. 

 
Não bastasse isso, também chama a atenção o fato de que o 

valor inscrito no período foi de apenas R$ 25.818,58, conquanto no exercício anterior 
chegou a R$ 5.768.934,99 – provocando redução do valor total inscrito em 12,65%. 

 
Essa dicção diverge dos registros do setor de dívida ativa, 

porquanto informou valor de R$ 2.511.053,87. 
 
Sendo assim, constata-se que os registros não são confiáveis e 

devem ser imediatamente revistos; inclusive, com a abertura de procedimento 
administrativo próprio – sindicância – a fim de averiguar eventuais baixas indevidas e 
falta de lançamentos próprios, uma vez a divergência é bastante acentuada e o setor é 
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daqueles mais sensíveis à necessidade de rigoroso controle interno pela 
Administração.  

 
Acresço, consoante redução acentuada do valor nominal recebido 

– no comparativo com o exercício anterior e, sem olvidar das dificuldades enfrentadas 
para a execução fiscal, mercê da expressiva quantidade de processos que tramitam 
nas varas judiciais – especialmente naquelas não especializadas – localizadas em 
pequenos centros, lembro que o próprio Tribunal de Justiça do Estado3 sugere 
mecanismos mais eficientes à cobrança da dívida ativa pela “conciliação extrajudicial”, 
“facilitação do pagamento – encaminhamento de boleto bancário ou guia de 
arrecadação preenchida”, “parcelamento incentivado de créditos – PPI”, “protesto 
extrajudicial da dívida ativa – CDA”, “inclusão do nome do devedor no CADIN” e 
“inclusão do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito”.  

 
Desse modo, cabe determinação para que a Origem adote 

mecanismos eficientes à cobrança e recebimento de sua dívida. 
 
Ressalto que as despesas pelo regime de adiantamento, em 

função de sua natureza, devem contar com as formalidades adequadas ao seu 
controle, quais sejam,  a entrega de numerário a servidor destacado, para utilização em 
finalidade específica e por tempo determinado, com prestação de contas e análise 
crítica do processo, através de setor/funcionário distinto. 

 
Aqui faço lembrar as orientações gerais traçadas por esta E. 

Corte junto ao Comunicado SDG nº 194, as quais deverão ser observadas pela Origem, 
a despeito da legislação convergente à matéria. 

 
A respeito dos testes realizados “in loco”, a fiscalização anotou 

falhas quanto à falta de regularização de pendência junto à tesouraria; além de falhas 
no controle dos bens móveis e imóveis, consoante ausência de levantamento. 

 
Lembro que o controle de bens permanentes, a exemplo dos bens 

em estoque e aqueles em trânsito, e da própria tesouraria, sempre despertam maior 
rigor em seu controle, uma vez que são sensíveis à perda e ao extravio. 

 
A Origem deverá atender os termos das normas incidentes aos 

certames e contratos; e, do mesmo modo, o pagamento de despesas vinculadas aos 
convênios deverá obedecer a previsão dos recursos demarcados para tanto. 

 
A Administração deverá seguir a estrita ordem cronológica, sob 

pena de obrigar-se à motivação da quebra, bem como, da publicidade do ato. 
 

                                            
3
 Idem. 

4
 COMUNICADO SDG Nº 19/2010 – DOE 08 e 17.06.10. 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta que, que, no uso do regime de adiantamento de que tratam os art. 68 e 69 da Lei nº 4.320, de 1964, devem os 
jurisdicionados atentar para os procedimentos determinados na lei local específica e, também, para os que seguem: 
1. autorização bem motivada do ordenador da despesa; no caso de viagens, há de se mostrar, de forma clara e não genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos 
os que dela participarão. 
2. o responsável pelo adiantamento deve ser um servidor e, não, um agente político; tudo conforme Deliberação desta Corte (TC-A 42.975/026/08). 
3. a despesa será comprovada mediante originais das notas e cupons fiscais; os recibos de serviço de pessoa física devem bem identificar o prestador: nome, endereço, RG, 
CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de inscrição no ISS. 
4. a comprovação de dispêndios com viagem também requer relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos visitados. 
5. em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela modicidade. 
6. não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios quem venham a prejudicar sua clareza. 
7. o sistema de Controle Interno deve emitir parecer sobre a regularidade da prestação de contas. 
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No que diz respeito às críticas lançadas sobre o setor de pessoal, 
independente da análise que será realizada adiante, chama a atenção a questão 
pertinente à falta de legislação definindo as atribuições de parte dos cargos em 
comissão. 

 
Aqui mais precisamente estão em xeque os cargos de 

Coordenador de Equipe de Zeladoria, Assessor de Secretaria, Gestora Municipal de 
Assistência Social, Coordenadora de CREAS, Coordenadora de CRAS, Assessor de 
Comunicação, Chefe de Equipe da Guarda Municipal e Assessor Jurídico II. 

 
Aqui relembro que os cargos comissionados, exatamente por 

participarem de forma mais direta na gestão da Administração, necessariamente, 
devem manter investidura que expresse comando (direção/chefia) ou assessoria – 
independentemente de sua nomenclatura, mas que não se confundam com funções 
eminentemente técnicas ou burocráticas. 

 
Do mesmo modo, os cargos em comissão deverão sempre ser 

preenchidos, forçosamente, por pessoal detentor de nível de ensino superior, 
exatamente por guardarem complexidade em suas funções, em razão dos 
conhecimentos específicos para o seu exercício. 

 
Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo: 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n° 0130719-90.2011.8.26.0000 
COMARCA - SÃO PAULO 
Requerente (s): PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
Requerido(s): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TIETÊ E PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ 
 
“Legislações do Município que Tietê, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento em comissão - Funções 
que não exigem nível superior para seus ocupantes - Cargo de confiança e de comissão que possuem aspectos 
conceituais diversos -  Inexigibilidade de curso superior aos ocupantes dos cargos, que afasta a complexidade das 
funções - Afronta aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual -  Ação procedente. 
 

 
Sendo assim, avalio que seja prudente a revisão geral do quadro 

de servidores e, dentro desse processo, reavaliar as condições legais objetivas 
previamente dispostas à sua investidura e manutenção. 

 
Enfim, o relatório revela a necessidade de implantação e/ou 

aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive, porque a medida é capaz de 
auxiliar a Administração em suas funções e, do mesmo modo, diminuir a probabilidade 
de perdas e extravios. 

 
Relembro aqui as orientações gerais traçadas por esta E. Corte a 

respeito do tema, constantes do Comunicado SDG nº 32/125. 

                                            
 
5
 COMUNICADO SDG Nº 32/2012 – DOE 29.09 e 10.10.12 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO ressalta que, a mando dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem assim do artigo 54, parágrafo único, e 
artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal e, também, do artigo 38, parágrafo único, da Lei Orgânica desta Corte, a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir 
seus próprios sistemas de controle interno, que atuarão de forma integrada. 
Sob aquele fundamento constitucional e legal, é dever dos Municípios, por meio de normas e instruções, instituir, se inexistentes, e regulamentar a operação do controle 
interno, de molde que o dirigente municipal disponha de informações qualificadas para a tomada de decisões, além de obter mais segurança sobre a legalidade, legitimidade, 
eficiência e publicidade dos atos financeiros chancelados, sem que hajam razões para alegar desconhecimento. 
Apenas servidores do quadro efetivo deverão compor o sistema de controle interno. 
Nesse contexto, tal normatização atentará, dentre outros aspectos, para as funções constitucionais e legais atribuídas ao controle interno: 
1- Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados. 
2- Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 



 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

 

 

 

 

20 
 
 

Além disso, a Origem deverá cumprir as Instruções e 
determinações desta E. Corte – em especial no que se refere ao rigor na prestação de 
informações padronizadas ao Sistema AUDESP. 

 
 
IV – Quanto aos Expedientes que acompanha e subsidia o exame 

das contas, determino o seguinte procedimento. 
 
 

TC-903/019/15 Prefeitura Municipal de Artur Nogueira 
– informações sobre o Conselho 
Tutelar. 

Encaminhem-se à Unidade Regional, a 
fim de compor o arquivo, visando 
consultas e subsídio de informações 
em próximas inspeções. 

TC-668/019/15 Arquiterra Construtora e Terraplenagem 
Ltda. EPP – notícias sobre eventual 
descumprimento da ordem cronológica 
de pagamentos. 

Consoante anotação da fiscalização 
em item próprio a respeito da gestão 
da ordem cronológica, proceda-se o 
seu arquivamento. 

TC-7301/026/16 Promotoria de Justiça de Artur 
Nogueira – Inquérito Civil nº 
14.0688.0000418/13 – instaurado para 
apurar o descumprimento de jornada de 
trabalho por parte de médicos 
contratados 

Encaminhem-se os autos à Unidade 
Regional, a fim de proceder o 
acompanhamento da matéria e 
inserção de informações em próximos 
laudo de fiscalização. 
 
 
 

TC-6160/026/16 
(cópia do TC-
33433/026/15) 

2ª Vara Criminal do Foro de Bauru – 
Proc. 0010101.58.2015.8.26.0071 – 
Procedimento Investigatório do MP – 
Crimes da Lei de Licitações 

Encaminhem-se à Unidade Regional, a 
fim de instrução da matéria quanto ao 
contrato firmado com Sabor e Saúde, 
no valor de R$ 76.426,00 – 08.04.14, 
convite 08/14. 

 
 
V – Consoante censura firmada pela fiscalização, não 

suficientemente afastadas pela defesa, pondero que o Contrato 141/14, visando a 
aquisição de serviços de locação de veículos – R$ 577.440,00 – deverá ser avaliado 
em autos próprios. 

 
 
VI – Passo a análise aos temas suficientes à rejeição dos 

demonstrativos, quais sejam, (a) gastos com pessoal, (b) falta de recolhimento 
dos encargos sociais, e (c) gestão orçamentária e financeira. 

 
 
a) A instrução da matéria revelou que o Município vinha desde 

o 3º quadrimestre/13 acima do teto fixado pela Lei Fiscal às despesas com pessoal. 
 

                                                                                                                                             
3- Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados. 
4- Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município. 
5- Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional. 
6- Em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal. 
7- Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores 
de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados. 

De se registrar, ainda, que a adequada instituição do correspondente órgão de controle interno é medida que será verificada por ocasião da 
fiscalização levada a efeito pelo Tribunal de Contas, com repercussão no exame das contas anuais. 
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Dez Abr Ago Dez
2013 2014 2014 2014

% Permitido Legal 54,00% 54,00% 54,00% 54,00%

Gasto Informado - A 51.603.112,66 52.698.318,89 51.915.583,89 52.202.751,82 

Inclusões da Fiscalização - B 2.441.981,94 3.709.392,52 5.247.318,11 

Exclusões da Fiscalização - C - - - 
Gastos Ajustados - D 55.140.300,83 55.624.976,41 57.450.069,93 

Receita Corrente Líquida - E 88.793.578,94 92.897.104,85 96.819.453,59 96.898.269,02 

Inclusões da Fiscalização - F - - - 

Exclusões da Fiscalização - G - - - 
92.897.104,85 96.819.453,59 96.898.269,02 

% Gasto Informado A/E 58,12% 56,73% 53,62% 53,87%

% Gasto Ajustado - D/H 59,36% 57,45% 59,29%

Período

Receita Corrente Líquida Ajustada - H

 
 
 
A inclusão de despesas, antes não reconhecidas à contabilização 

destes gastos pela Administração, indicou que durante todo o período sob exame 
houve afronta à regra fiscal, em que pese o aumento da RCL. 

 
Ao contrário, percebe-se que houve aumento nominal das 

despesas com pessoal (11,33%), inclusive, acima da expansão da receita (9,12%). 
 
Aqui, considerando a proporção no aumento dos gastos dessa 

natureza, é preciso alertar a Origem de que, em geral, as receitas tendem a sofrer 
alteração por conta de eventual falta de repasse de transferências voluntárias e/ou 
oscilação da economia, ao passo que despesas com pessoal tendem a permanecerem 
estáveis e/ou aumentarem em face do crescimento vegetativo. 

 
Aliás, em estando acima do teto e não sendo eliminado o excesso 

no prazo determinado, o Órgão fica proibido do recebimento de transferências 
voluntárias. 

 
Ademais, bem lançadas – despesas de natureza tributária / 

previdenciária e, portanto obrigatórias, uma vez que pertencem ao período e não 
desnatura sua essência o fato de terem seu pagamento postergado por meio de 
parcelamento. 

 
Sendo assim, acima do limite desde o final do 3º quadrimestre/13, 

obrigava-se a Municipalidade à sua redução, na proporção indicada pela LRF6, o que 
não ocorreu. 

                                            
6
  LRF 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada 
quadrimestre. 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao 
Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso: 
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença 
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; 
II - criação de cargo, emprego ou função; 
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança; 
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6

o
 do art. 57 da Constituição e as situações previstas na 

lei de diretrizes orçamentárias. 
Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo 
artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois 
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas 
nos §§ 3º e 4

o
 do art. 169 da Constituição. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art57§6ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169§4
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Nem se socorre da regra estabelecida pelo art. 66 do Estatuto 
Fiscal, porquanto, se dobrados os prazos, também não se visualiza redução da terça 
parte do excesso junto ao 2º ou 3º quadrimestres/14. 

 
Ao contrário, houve aumento nominal de despesas, refletindo na 

proporção estabelecida com a RCL. 
 
Aliás, contrário aos relatórios constantes às fls. 306/342 do Anexo 

II, onde consta a extensa relação de horas extras realizadas e pagas no exercício, 
estando a Municipalidade acima do chamado “limite prudencial”, encontrava-se proibida 
contratá-las, durante todo o período. 

 
Logo, a Administração descuidou-se de cumprir regras 

elementares estabelecidas pelo Estatuto Fiscal. 
 
b) A inspeção detectou a falta de pagamento de parcelamento 

firmado junto ao INSS – aqui indicado pela defesa que produziu a sua impugnação; e, 
especialmente, foi registrada a falta de recolhimento ao RPPS, os valores devidos à 
contribuição patronal, determinando a realização de parcelamentos em montante de R$ 
3.192.372,20  –  formalizado em 15.07.14, bem como, de R$ 2.354.740,29 – firmado 
em 24.12.15, em total de R$ 5.547.112,49. 
 

 De início é preciso lembrar que esse montante não é desprezível, 
uma vez que representa 9,65% de toda a despesa ajustada com pessoal no período 
(R$ 57.450.069,93). 

 
Na verdade, observa-se que os valores devidos ao RPPS 

serviram ao financiamento de despesas distintas daquelas estabelecidas no 
orçamento. 

 
Penso que a interpretação que se possa extrair da CF/88 e da 

própria LC 101/00 seja de vedação de financiamento de despesas do órgão central 
pela Administração Indireta, ou por meio de fundos específicos, porque o depósito das 
receitas está vinculada a determinadas despesas. 

 
Sendo assim, reflito que a E.Corte vem enfrentando situações em 

que os Municípios tenham se furtado de recolher encargos – de natureza tributária, 
portanto obrigatórios, impostos por lei e, sobretudo, necessários à manutenção do 
delicado sistema previdenciário, a fim de financiar déficits financeiros ou para custear 
despesas estranhas à sua finalidade. 

 

                                                                                                                                             
§ 1

o
 No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e 

funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5) 
§ 2

o
 É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.(Vide ADIN 

2.238-5) 
§ 3

o
 Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: 

I - receber transferências voluntárias; 
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução 
das despesas com pessoal. 
§ 4

o
 As restrições do § 3

o
 aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do 

último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169§3i
http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=ADIN&s1=2238&u=http://www.stf.gov.br/Processos/adi.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=ADINN&p=1&r=2&f=G&n=&l=20
http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=ADIN&s1=2238&u=http://www.stf.gov.br/Processos/adi.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=ADINN&p=1&r=2&f=G&n=&l=20
http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=ADIN&s1=2238&u=http://www.stf.gov.br/Processos/adi.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=ADINN&p=1&r=2&f=G&n=&l=20
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Penso que a ação é irregular e, diante de eventual dificuldade 
financeira – dentro dos princípios que regem a gestão responsável – transparente e 
planejada, a Administração deveria, obrigatoriamente, se valer do contingenciamento 
previamente estabelecido na LDO. 

 
Ou seja, não cabe ao arbítrio da Administração a escolha de quais 

despesas deixarão de ser pagas. 
 
Menos ainda pode a Administração deixar de recolher encargos 

de natureza tributária / previdenciária, a fim de financiar despesas de natureza diversa 
daquela estabelecida em orçamento. 

 
Não obstante isso, não se pode esquecer que a questão 

previdenciária passa por grave questionamento, determinando inúmeros debates sobre 
a premente necessidade de sua revisão, forçadamente para regramento mais severo. 

 
Ademais, sem desconsiderar que a economia vem sofrendo 

declínio de receitas públicas, o fato é que a ação provocou endividamento do 
Município, postergando o pagamento de despesas presentes – estabelecidas na LOA, 
em prejuízo dos próximos exercícios orçamentário-financeiros. 

 
c) Conforme anunciado, o Município experimentou a expansão 

de sua RCL em 9,12%, ou seja, índice superior à inflação do período (IGPM – 2,66%). 

 

A peça orçamentária elaborada indicou que houve excesso de 
arrecadação em montante de R$ 9.754.229,86 – equivalente a 9,82%. 

 
Sendo assim, as justificativas apresentadas pela defesa no 

tocante às dificuldades financeiras enfrentadas devem ser consideradas sob censura. 
 
Depois, observa-se que as expectativas de arrecadação ficaram 

muito aquém do valor realizado; e, se em primeiro momento a situação destacada 
poderia ser vista como favorável ao Órgão, ao contrário, além de eventualmente 
determinar a reavaliação da aplicação dos recursos mínimos na educação e saúde, 
também é  suficiente à mitigação no planejamento adequado de recursos endereçados 
às políticas públicas necessárias à melhoria das condições de vida da comunidade. 

 
Além disso, orçamentos subestimados dão margem à abertura de 

créditos adicionais sem maior rigor, porque escapam ao planejamento e à discussão 
inicial junto ao Legislativo, aqui com o apoio da sociedade, através da participação em 
audiências públicas. 

 
 
Desta feita, a abertura de créditos adicionais e realização de 

transferências, remanejamentos e/ou transposições atingiu 42,64% - R$ 49.970.519,69, 
alterando sobremodo o programa inicial e revelando que a Origem deve proceder com 
maior rigor na formulação do orçamento, dentro da sua realidade e necessidades de 
aplicação, de tal sorte agindo com maior moderação nos ajustes, a fim de não provocar 
sua descaracterização e prejuízo a todo o planejamento e às políticas públicas 
estabelecidas. 
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No que se refere ao resultado da execução orçamentário 
propriamente dito, vê-se que houve déficit de 2,43%, porque as despesas executadas 
superaram as receitas realizadas no período em R$ 2.410.577,48. 

 
Esse resultado revelou que mesmo diante de um cenário 

favorável de expansão da RCL, em virtude das alterações orçamentárias – ocorreu 
superação negativa das despesas sobre as receitas do período. 

 
Ademais, há de ser firmado que o Município já vinha de déficits da 

execução orçamentária nos exercícios de 2013 (7,69%), 2012 (18,64%) e 2011 (1,02%). 

 
Correto o posicionamento da inspeção, porque as despesas 

pertinentes ao RPPS e ao CONSAB são devidas ao período. 
 
Do mesmo modo, acolho a proposta firmada pela fiscalização 

indicando que o resultado financeiro no exercício, na verdade, alcançou negativos R$ 
9.590.549,37 (R$ 3.382.393,12 registrados + R$ 6.208.156,25 da dívida do RPPS e CONSAB). 

 
Sobre esse saldo, mesmo que parte daquelas despesas tenham 

sido objeto de parcelamento, consistiam em dívida do próprio exercício – agora 
postergadas à quitação posterior, em prejuízo aos próximos exercícios orçamentário-
financeiros. 

 
Desse modo, sob orientação da jurisprudência que vem se 

firmando na Corte, avalio que o déficit financeiro destacado foi superior a 01 mês da 
RCL do período (R$ 96.898.269,02 : 12 = R$ 8.074.855,75).  

 

Também foi destacado que o Município encontrava-se sem 
capacidade para a quitação de dívidas de curto prazo (índice 0,70). 

 
Sendo assim, com base no posicionamento que vem se firmando 

nesta Corte, penso que as deficiências de planejamento e execução orçamentária e 
financeira não podem ser relevadas para fins de juízo sobre as contas, comportando, 
também, recomendações para que a Origem proceda com melhor técnica na 
formulação do seu programa orçamentário, coerente com as necessidades da 
comunidade local, expressas nas políticas públicas que deverão ser implantadas e/ou 
desenvolvidas. 

 
Além disso, deverá bem observar o interesse da Lei Fiscal, na 

medida em que o regramento contém claros mecanismos para que a Administração 
mantenha equilíbrio entre receitas e despesas, bem como, estabeleça superávits 
nominal e primário, a fim de eliminar eventual dívida constituída. 

 
Em suma, a Origem deverá atentar à gestão fiscal responsável, 

transparente e planejada, sob pena de que o ponto também influencie negativa na 
emissão de juízo aos demonstrativos. 

 
Aqui relembro às orientações traçadas pela Corte, mediante 

edição do Comunicado SDG 29/107.  
                                            
7
 COMUNICADO SDG nº 29/2010 – DOE 07, 19 e 20/08/10 
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Assim, diante do verificado nos autos, voto pela emissão de 
PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL à aprovação das contas da Prefeitura Municipal 
de ARTUR NOGUEIRA, exercício de 2014, excetuando-se ainda, os atos, porventura, 
pendentes de julgamento neste E. Tribunal. 

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

Executivo Municipal, com recomendações para que: 
 
- Mantenha controle adequado sobre a relação entre receitas correntes líquidas e 
despesas com pessoal, obedecendo ao limite e regramentos próprios dispostos pela 
norma fiscal; 
- Proceda o regular recolhimento dos encargos sociais devidos ao RPPS e ao RGPS; 
- Conduza a execução dos planos orçamentários, na conformidade com a gestão fiscal 
transparente e responsável, a fim de manter equilíbrio fiscal, eliminando dívida 
constituída e em cumprimento de metas sociais estabelecidas; 
- Atente ao instrumento jurídico apropriado à revisão dos subsídios e vencimentos dos 
servidores;  
- Procure aperfeiçoar a gestão dos pontos que incidem na avaliação do IEGM; 
- Mantenha atenção sobre os indicadores sociais, especialmente na educação e na 
saúde, a fim de elevar as condições de vida da coletividade; 
- Observe o regramento próprio para a gestão dos recursos vinculados ao ensino – 
inclusive FUNDEB, e saúde; 
- Proceda o aprimoramento da LDO; bem como, a edição e implantação do Plano de 
Mobilidade Urbana e reavaliação das condições do destino do lixo; 
- Elimine eventuais inconsistências em seus registros, bem como, proceda ao correto 
lançamento de informações ao Sistema AUDESP; 
- Mantenha controles financeiro e contábil distintos para a gestão de receitas 
vinculadas a determinados fins; 
- Reveja o controle sobre a dívida ativa; inclusive, determinando a instauração de 
sindicância averiguatória quanto a eventuais baixas indevidas e falta de lançamentos 
próprios;  
- Atente à eficiência na cobrança de sua dívida ativa; 
- Atente ao regramento próprio para as despesas pelo regime de adiantamentos; 
- Corrija as situações detectadas na tesouraria e bens permanentes; 

                                                                                                                                             
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo comunica que, na elaboração do projeto de lei orçamentária, deve a Administração atentar para os seguintes cuidados. 
1. Para satisfazer princípio básico de responsabilidade fiscal, os programas governamentais devem ser bem previstos, daí evitando as constantes alterações ao longo da 
execução orçamentária. 
2. O projeto orçamentário agregará todas as entidades públicas do nível de governo, o que inclui Administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades 
de economia mista; isso, nos termos do art. 165, § 5º da Constituição. 
3. Nos moldes do § 8º da mencionada norma, a autorização para créditos suplementares não deve superar os índices de inflação esperados para 2011, de forma a impedir a 
desfiguração da lei orçamentária. 
4. Tendo em mira o princípio orçamentário da exclusividade, os institutos constitucionais da transposição, remanejamento e transferência serão objeto de lei específica e, não, 
de autorização genérica no orçamento anual (art. 167, VI da CF). 
5. Conforme o art. 15 da Lei nº 4.320, de 1964, a despesa orçamentária será decomposta, no mínimo, até o nível do elemento. 
6. Quanto aos precatórios judiciais, o montante das dotações deve conformar-se à opção feita no Decreto que, a modo dos incisos I e II, § 1º, art. 97 do ADCT, tenha sido 
editado pelo Poder Executivo. 
7. Caso ainda exista dívida líquida de curto prazo (déficit financeiro), há de haver previsão de superávit orçamentário, contendo-se parte da despesa sob a forma de Reserva 
de Contingência. 
8. De igual modo, há de haver Reserva de Contingência para evitar despesa à conta de eventual reserva financeira do regime próprio de previdência (art. 8º da Portaria 
Interministerial nº 163, de 2001, alterado pela Portaria Conjunta n º 1, de 2010 – STN/SOF). 
9. A inclusão de obras e outros projetos depende do atendimento orçamentário dos que estão em andamento (art. 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal). 
10. À vista do art. 165, § 6º da Constituição, há de se elaborar anexo demonstrando a perda de receita face às renúncias fiscais que ainda persistem no ente estatal (isenções, 
anistias, remissões e subsídios). 
11. No escopo de controlar o art. 73, VI, “b” e VII da Lei Eleitoral, deve haver específica Atividade para os gastos de propaganda e publicidade, especialmente quanto ao último 
ano de mandato. 
12. Para satisfazer o princípio da transparência fiscal, há de também haver específica Atividade para recepcionar despesas sob o regime de adiantamento (art. 68 e 69 da Lei 
nº. 4.320, de 1964). 
13. O orçamento legislativo deve conformar-se aos novos limites da Emenda Constitucional nº 58, de 2009, sendo que, em hipótese alguma, deve a Prefeitura assumir gastos 
próprios da Câmara de Vereadores. 
14. As dotações da Educação devem apresentar certa folga, no intento de suportar eventual crescimento da receita de impostos e dos repasses do Fundo da Educação Básica 
– FUNDEB. 
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- Cumpra as normas incidentes aos certames e contratos; obedeça a previsão dos 
recursos demarcados à execução dos convênios; e, igualmente, cumpra a ordem 
cronológica de pagamentos; 
- Reveja a situação do quadro de pessoal, especialmente quanto aos cargos em 
comissão;  
- Proceda a implantação e/ou aperfeiçoamento do sistema de controle interno; 
- Atente às Instruções e recomendações TCESP, notadamente quanto às informações 
prestadas ao Sistema AUDESP. 

 
Determino a destinação dos Expedientes que acompanham as 

contas na forma indicada no item IV. 
 
Determino a abertura de autos próprios nos termos indicados no 

item V. 
 
E, de modo geral, determino ainda à fiscalização da E.Corte, que 

se certifique das demais correções anunciadas e das situações 
determinadas/recomendadas. 
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