
 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

 

 

 

 

1 
 
 

PRIMEIRA CÂMARA                        SESSÃO DE 16/05/2017                   ITEM Nº 069  
 
TC-002305/026/15 

Prefeitura Municipal: Botucatu. 

Exercício: 2015. 

Prefeito(s): João Cury Neto.                  

Período(s): (01-01-15 a 17-04-15) e (30-04-15 a 31-12-15). 

Substituto(s) Legal(is): Vice-Prefeito - Antonio Luiz Caldas 

Júnior. 

Período(s): (18-04-15 a 24-04-15). 

Substituto(s) Legal(is): Presidente da Câmara - André Rogério 

Barbosa. 

Período(s): (25-04-15 a 29-04-15). 

Advogado(s): Angelica Petian (OAB/SP nº 184.593), Priscila 

Taranto (OAB/SP nº 324.208), Isabella Cristina Serra Negra 

Lofrano (OAB/SP nº 376.975), João Negrini Neto (OAB/SP nº 

234.092), Maria Herminia Pacheco e Silva Moccia (OAB/SP nº 

77.002), Isabella Cristina Serra Negra Lofrano (OAB/SP nº 

376.975) e outros. 

Acompanha(m): TC-002305/126/15 e Expediente(s):                  

TC-042647/026/15.    

Procurador(es) de Contas: Élida Graziane Pinto. 

Fiscalizada por:    UR-2 - DSF-II.     

Fiscalização atual: UR-2 - DSF-II. 

                                 
 

Aplicação total no ensino   26,00% (mínimo 25%) 

Investimento no magistério – verba do FUNDEB   63,81% (mínimo 60%) 

Total de despesas com FUNDEB 100,00% 

Investimento total na saúde   24,16%  

Transferências à Câmara  Certificada a regularidade 

Gastos com pessoal  46,71% (limite 54%). 

Remuneração agentes políticos  Apartado em razão do Vice-Prefeito 

Encargos sociais  Em ordem 

Precatórios Em ordem 

Resultado da execução orçamentária Déficit R$ 7.520.391,25 – 2,37% 

Resultado financeiro Positivo R$ 25.757.835,67 (ATJ) 

 
 2014 2015 Resultado 

i-EGM  B+ B+  

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

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

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

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

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

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

i-Gov-TI B+ B+ 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 
. 
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Porte médio 

Região Administrativa Sorocaba 

Quantidade de habitantes 134.858 

 
Em exame as contas anuais do exercício de 2015 da Prefeitura 

Municipal de BOTUCATU cuja fiscalização “in loco” esteve a cargo da Unidade 
Regional de Bauru – UR/2.  

 
No relatório de fls. 17/66, as impressões e os pontos destacados 

na conclusão dos trabalhos pela inspeção referem-se aos seguintes itens:  
 

Preâmbulo: 

- falta de fidedignidade em relação às substituições do Prefeito Municipal; 

 

 

Item 1.1 – Resultado da Execução Orçamentária: 

- registro incorreto das receitas provenientes da CIP, em reincidência e desatendimento a 

recomendações; 

- abertura de créditos adicionais e realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições no 

percentual de 33,45% da despesa fixada (inicial), superior aos 15% autorizado pela LOA, em 

reincidência e desatendimento a recomendações; 

- déficit do resultado orçamentário em 2,37%; 

 

 

Item 1.2.2 – Dívida de Longo Prazo: 

- não registro de valores referentes a valores não atualizados discutidos judicialmente (R$ 

13.521.700,00), em desatendimento a recomendações; 

- não registro de valores referentes a dívidas previdenciárias com exigibilidade suspensa, sendo R$ 

793.911,39 o valor original que, atualizado em 01/05/2016 totaliza R$ 2.603.835,75, em desatendimento 

a recomendações; 

- falta de registro da dívida contratual junto à Agência de Fomento do Estado de São Paulo, no total de 

R$ 2.250.602,32, em desatendimento a recomendações; 

 

 

Item 2 – Lei de Responsabilidade Fiscal: 

- não divulgação de Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a partir das contas do 

exercício de 2011; também, não divulga a LOA do exercício de 2016; 

 

 

Item 2.2 – Análise dos Limites e Condições da LRF: 

- não registro de valores referentes a operações de crédito realizadas em 2015, em desatendimento a 

recomendações; 

 

 

Item 2.3 – Despesa com Pessoal: 

- não inclusão de diversas despesas nos gastos de pessoal (conselheiros tutelares, componentes da 

Orquestra Sinfônica, Fundação UNI e benefícios a inativos e pensionistas, sendo estes dois últimos de 

forma reincidente), em descumprimento a recomendações; 

- cessão de servidores a outros órgãos, em reincidência,  mantidas as despesas aos cofres municipais; 
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Item 3.1 – Ensino: 

- não utilização de conta vinculada para quitação do Fundeb diferido, em reincidência; 

 

 

Item 3.1.1 – Demais Aspectos Relacionados à Educação: 

- município não conta com Plano de Carreira e Remuneração do Magistério; 

- há professores do quadro do Ensino que não possuem formação superior específica; 

- não há suficientes vagas no Ensino Infantil; 

 

 

Item 3.1.2 – Fiscalização de Natureza Operacional da Rede Pública Municipal de Ensino: 

- não há, nas escolas municipais, profissional docente que seja responsável pelas bibliotecas; 

- algumas escolas não possuem laboratório de ciências e sala de vídeo; 

- falta de portas em banheiros de utilização discente; 

- infiltrações em sala de professores, biblioteca e laboratório de informática; 

- a quadra de uma das escolas não tem tabelas e aros de basquetebol, tampouco pinturas de linhas 

demarcatórias qualitativamente visíveis; também apresenta rachaduras, problemas no alambrado e não 

tem cobertura; 

 

 

Item 5 – Encargos Sociais: 

- em reincidência e desatendimento a recomendações, não recolhimento de 1% do Pasep referente à 

diferença de Receitas da CIP (Item 1.1); 

 

 

Item 8 – A Lei de Acesso à Informação e a Lei de Transparência Fiscal: 

- não há informações completas sobre as licitações processadas na Prefeitura; 

- a Prefeitura não cumpre o Decreto Federal nº 7.185/2010 quanto ao conceito de “tempo real”, tal qual 

prescreve o Comunicado SDG nº 19, de 2013, pois limita o Órgão a informar as despesas com uma 

semana de atraso; 

 

 

Item 9 – Controle Interno: 

- ocupação da função de Controlador Interno por servidor comissionado, em descumprimento ao 

Comunicado SDG nº 32/2012; 

- adoção parcial de providências a fim de sanar as irregularidades apontadas pelo Controlador Interno, 

dentre as quais a não obediência ao prazo para encaminhamento de documentos via Audesp, em 

desatendimento aos Comunicados SDG nºs 07/2011 e 51/2015, em reincidência e desatendimento a 

recomendações; 

 

 

Item 12 – Atendimento às Determinações e/ou Recomendações do TCESP: 

- não atendimento das Recomendações, em reincidência; 

- entrega intempestiva de documentos/informações ao Audesp, em reincidência. 

 

Item 13 – Denúncias, Representações e/ou Expedientes: 

- denúncia anônima parcialmente procedente subsidiando as contas, informados os eventuais achados 

nos itens específicos; 
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Item 14.1 – Dívida Ativa: 

- divergências nos registros do setor específico e Contabilidade, em reincidência e desatendimento a 

recomendações; 

- falta de registro das atualizações (monetárias, multas e juros) na DVP, de forma reincidente e 

desatendimento a recomendações; 

 

 

Item 14.2 – Subsídio do Vice-Prefeito: 

- recebimento pelo Vice-Prefeito, em reincidência, de valores acumuladamente (Prefeitura e Faculdade 

de Medicina de Botucatu/UNESP), com sugestão da Fiscalização pela restituição; 

 

 

Item 14.3 – Ordem Cronológica de Pagamentos: 

- quebra de ordem cronológica de pagamentos, sem a devida publicação; 

 

 

Item 14.4 – Cargos em Comissão: 

- manutenção da ofensa ao art. 37, inc. V, da Constituição Federal quanto ao estabelecimento de cargos 

comissionados cujas atribuições de direção, chefia e assessoramento, em reincidência e desatendimento 

a recomendações; 

 

 

Item 14.5 – Fidedignidade dos dados informados ao Audesp: 

- informações divergentes de setores da Origem transmitidas ao sistema Audesp, em reincidência e em 

descumprimento a recomendações; 

 

Item 14.6 – Bens patrimoniais: 

- diversas avarias no revestimento externo do Edifício Central do Parque Tecnológico de Botucatu, 

inaugurado há pouco mais de um ano (Objeto do TC 1038/002/12 – Conselheiro Robson Marinho). 

 

 

Item 14.8 – Formalização das licitações, inexigibilidades e dispensas: 

- utilização, de forma genérica, da modalidade “Dispensa de Licitação”, para o registro dos mais variados 

elementos despesa (em reincidência), bem como outras falhas no preenchimento de dados, em prejuízo 

ao princípio da fidedignidade dos dados contábeis e à transparência fiscal; 

- significativo valor empenhado na manutenção de veículos por contratação direta (sem licitação); 

 

 

 

Item 14.9 – Falhas de instrução em licitações: 

- várias irregularidades em procedimentos licitatórios, tais como ausência de pesquisa de preços, 

preferência por marca em Inexigibilidade de licitação e indícios de direcionamento na modalidade 

convite; 

- indícios de superfaturamento em Inexigibilidade de licitação para promoção do Festival Brasil Ride, 

ante a existência de vários itens com preços acima daqueles praticados no mercado. 

 
No que diz respeito aos investimentos junto à educação, a 

inspeção certificou que o Executivo cumpriu a aplicação mínima constitucional na 
manutenção e desenvolvimento do ensino geral (MDE), indicando investimentos que 
corresponderam a 26,00% da receita de arrecadação e transferência de impostos. 
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RECEITAS 216.633.486,84 

Ajustes  da  Fisca l ização 

Total de Receitas de Impostos - T.R.I. 216.633.486,84 

Retenções 31.057.462,69 

Transferências  recebidas 53.291.216,31 

Receitas  de apl icações  financeiras 519.071,72 

Ajustes  da  Fisca l ização 

Total das Receitas do FUNDEB - T.R.F. 53.810.288,03 

Despesas  com Magistério 34.337.793,18 

Outros  a justes  da  Fisca l ização (60%) 

Total das Despesas Líquidas com Magistério (mínimo: 60%) 34.337.793,18 63,81%

Demais  Despesas 18.344.821,57 

Outros  a justes  da  Fisca l ização (40%) 

Total das Demais Despesas Líquidas (máximo: 40%) 18.344.821,57 34,09%

Total aplicado  no FUNDEB 52.682.614,75 97,90%

Educação Bás ica  (exceto FUNDEB) 24.184.157,30 

Acréscimo: FUNDEB retido 31.057.462,69 

Dedução: Ganhos  de apl icações  financeiras    (43.376,36) 

Deducão: FUNDEB retido e não apl icado no retorno

Aplicação  apurada   até  o  dia   31.12 . 2015 55.198.243,63 25,48%

Acréscimo: FUNDEB: retenção até 5%: Apl ic. no 1º trim. de 2016 1.127.673,28 

Dedução: Restos  a  Pagar não pagos  - recursos  próprios  - até 31.01.  2016

Outros  a justes  da  Fisca l ização - Recursos  Próprios

Aplicação final na Educação Básica 56.325.916,91 26,00%

Receita Prevista Realizada 207.835.000,00 

Despesa Fixada Atualizada 53.576.500,00 

Índice Apurado 25,78%

IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 

PLANEJAMENTO ATUALIZADO DA EDUCAÇÃO  

1.127.673,28 

FUNDEB  - RECEITAS

FUNDEB - DESPESAS

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO 

 
 
 
Quanto às verbas do FUNDEB – embora criticada a falta de 

distinçaõ em conta própria - foi atestado que a Origem procedeu investimentos que 
atingiram a totalidade das verbas recebidas durante no período; e, mais ainda, a 
destinação de 63,81% do montante na valorização dos profissionais do Magistério. 

 
 
A inspeção certificou que os investimentos na saúde superaram 

ao mínimo constitucional, alcançando 24,16% do valor da receita e transferências de 
impostos. 

 
 
Igualmente registrado que a transferência financeira à Câmara 

Municipal cumpriu a limitação estabelecida no art. 29-A, da CF/88. 
 
 
A fiscalização elaborou quadro indicando que houve excesso de 

arrecadação (R$ 7.413.180,44% - 2,34%); contudo, que o resultado da execução 
orçamentária apresentou déficit de R$ 7.520.391,25 – 2,37%.  
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Receitas Previsão Realização AH % AV %
Receitas Correntes 319.434.700,00 327.202.210,45 2,43% 103,17%
Receitas de Capital 6.023.000,00 15.429.875,29 156,18% 4,87%
Receitas Intraorçamentárias 13.428.000,00 - -100,00% 0,00%
Deduções da Receita (29.165.000,00) (31.057.462,69) 6,49% -9,79%
Subtotal das Receitas 309.720.700,00 311.574.623,05 
Outros Ajustes 5.559.257,39 
Total das Receitas 309.720.700,00 317.133.880,44 100,00%

7.413.180,44 2,39% 2,34%

Despesas Empenhadas Fixação Final Execução AH % AV %
Despesas Correntes 283.700.738,64 259.311.262,05 -8,60% 79,87%
Despesas de Capital 57.201.737,63 42.769.047,80 -25,23% 13,17%
Reserva de Contingência 10.400.000,00 - -100,00% 0,00%
Despesas Intraorçamentárias 12.556.446,08 #DIV/0! 3,87%
Repasses de duodécimos à CM 4.380.000,00 #DIV/0! 1,35%
Transf. Financeiras à Adm. Indireta
Dedução: devolução de duodécimos   78.258,37 
Subtotal das Despesas 351.302.476,27 319.095.014,30 
OutrosAjustes 5.559.257,39 
Total das Despesas 351.302.476,27 324.654.271,69 100,00%

26.648.204,58 -7,59% 8,21%

Resultado Ex. Orçamentária: Déficit (7.520.391,25) 2,37%

Excesso de Arrecadação

Economia Orçamentária

 
 
 
A abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, 

remanejamentos e/ou transposições atingiu R$ 106.711.290,72 – correspondente a 
37,36%. 

 
 
A fiscalização registrou que o resultado da execução orçamentária 

negativo foi totalmente amparado pelo saldo financeiro existente. 

 
 
A inspeção procedeu a exposição de quadro indicando a situação 

da dívida de longo prazo, evidenciando aumento do valor nominal. 
 
 

2014 2015 AH%

Dívida Mobiliária

Dívida Contratual 2.250.602,32 

Precatórios

Parcelamento de Dívidas: - 793.911,39 

De Tributos

De Contribuições Sociais: - 793.911,39 

     Previdenciárias 793.911,39 

     Demais contribuições sociais

Do FGTS

Outras Dívidas 13.521.700,00 13.521.700,00 0,00%

Dívida Consolidada 13.521.700,00 16.566.213,71 22,52%

Ajustes da Fiscalização

Dívida Consolidada Ajustada 13.521.700,00 16.566.213,71 22,52%

Exercícios: anterior e em exame

 
 

 
O quadro seguinte expõe expressivo aumento da dívida ativa em 

relação ao exercício anterior. 
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2014 2015 AH%

Saldo inicial da Dívida Ativa - A 30.822.136,98 41.280.696,32 33,93%

Inclusões da Fiscalização - B

Exclusões da Fiscalização - C

Saldo inicial da Dívida Ativa ajustado - D=A+B-C 30.822.136,98 41.280.696,32 33,93%

Saldo inicial da Provisão para Perdas - E 

Inclusões da Fiscalização - F

Exclusões da Fiscalização - G

Saldo inicial Provisão para Perdas ajustado - H=E+F-G - - 

Total - I = A - E 30.822.136,98 41.280.696,32 33,93%

Total Ajustado - J=D-H 30.822.136,98 41.280.696,32 33,93%

Recebimentos - K 6.347.722,35 5.115.793,17 -19,41%

Inclusões da Fiscalização - L

Exclusões da Fiscalização - M

Recebimentos Ajustados - N=K+L-M 6.347.722,35 5.115.793,17 -19,41%

Cancelamentos - O 716.151,77 586.958,94 -18,04%

Inclusões da Fiscalização - P

Exclusões da Fiscalização - Q

Cancelamentos Ajustados - R=O+P-Q 716.151,77 586.958,94 -18,04%

Valores não Recebidos - S=I-K-O 23.758.262,86 35.577.944,21 49,75%

Valores não Recebidos Ajustados - T=J-N-R 23.758.262,86 35.577.944,21 49,75%

Inscrição - U 17.522.433,46 7.097.530,94 -59,49%

Inclusões da Fiscalização - V

Exclusões da Fiscalização - W

Inscrições Ajustadas - Y=U+V-W 17.522.433,46 7.097.530,94 -59,49%

Juros e Atualizações da Dívida - Z

Inclusões da Fiscalização - AA 37.422.026,48 

Exclusões da Fiscalização - AB

Juros e Atualizações da Dívida Ajustada - AC=Z+AA-AB - 37.422.026,48 

Saldo Final da Provisão para Perdas - AD

Inclusões da Fiscalização - AE

Exclusões da Fiscalização - AF

Saldo Final Provisão p/ Perdas ajustado - AG=AD+AE-AF - - 

Saldo Final da Dívida Ativa - AH=S+U+Z-AD 41.280.696,32 42.675.475,15 3,38%

Saldo Final da Dívida Ativa Ajustado - AI=T+Y+AC-AG 41.280.696,32 80.097.501,63 94,03%

Movimentação da Divida Ativa

 
 

A inspeção indicou que o Poder Executivo atendeu ao limite da 
despesa de pessoal prevista na LRF – fixando-se em 46,71% da RCL. 

 
Dez Abr Ago Dez

2014 2015 2015 2015

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

Gasto Informado - A 144.397.522,32 110.968.468,95 109.268.351,35 111.666.224,86 

Inclusões da Fiscalização - B 32.733.160,91 

Exclusões da Fiscalização - C
Gastos Ajustados - D 110.968.468,95 109.268.351,35 144.399.385,77 

Receita Corrente Líquida - E 291.739.196,53 293.286.789,98 297.966.284,84 303.596.952,19 

Inclusões da Fiscalização - F 5.559.257,39 

Exclusões da Fiscalização - G
293.286.789,98 297.966.284,84 309.156.209,58 

% Gasto Informado A/E 49,50% 37,84% 36,67% 36,78%

% Gasto Ajustado - D/H 37,84% 36,67% 46,71%

Período

Receita Corrente Líquida Ajustada - H

 
 
A demonstração original de gastos com pessoal fornecida pela 

Municipalidade sofreu inserções por parte da fiscalização, considerando a terceirização 
de serviços e/ou em razão de situações que deveriam compor as despesas, conforme 
descriminação seguinte: 

 
Motivo do Ajuste (inclusão) Valor (em R$) 

a) Fundação  UNI 26.300.000,00 

b) Conselho Tutelar 137.388,46 

c) Orquestra Sinfônica 289.772,45 

d) Benefícios a Inativos / Pensionistas 6.006.000,00 

Total 32.733.160,91 
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O quadro geral também sugere que ocorreu um aumento da RCL 
de 3,10 em relação ao exercício anterior. 

 
RCL 2014 RCL 2015 Variação % Variação nominal 

291.739.196,53 309.156.209,58 5,97% 17.416.013,05 

 
Quanto aos encargos sociais a fiscalização apontou a seguinte 

situação: 
Verificações: Guias apresentadas 

1 INSS: Sim 

2 FGTS: Sim 

3 RPPS: Sim 

4 PASEP: Sim 

 
A inspeção entendeu por irregular o acúmulo remunerado dos 

cargos de Vice-Prefeito e Professor, esse exercido junto à Faculdade de Medicina da 

UNESP – Botucatu, indicando o valor a ser devolvido, consoante quadro sintético. 

 
TOTAIS

Total Bruto Redução Total Bruto Redução MENSAIS

janeiro 22.036,81R$           2.183,18R$           7.935,75R$             -R$                     27.789,38R$           

fevereiro 21.902,05R$           2.127,40R$           7.935,75R$             -R$                     27.710,40R$           

março 21.997,40R$           2.156,59R$           7.935,75R$             -R$                     27.776,56R$           

abril 23.113,45R$           2.153,46R$           7.935,75R$             -R$                     28.895,74R$           

maio 27.410,98R$           5.677,12R$           7.935,75R$             -R$                     29.669,61R$           

junho 23.975,88R$           2.242,02R$           8.729,33R$             -R$                     30.463,19R$           

julho 24.027,82R$           2.255,86R$           8.332,54R$             -R$                     30.104,50R$           

agosto 23.902,82R$           2.210,24R$           8.332,54R$             -R$                     30.025,12R$           

setembro 22.920,07R$           2.271,36R$           8.332,54R$             -R$                     28.981,25R$           

outubro 23.453,50R$           2.273,25R$           8.332,54R$             -R$                     29.512,79R$           

novembro 23.537,80R$           2.309,92R$           8.332,54R$             -R$                     29.560,42R$           

dezembro 30.607,08R$           9.382,38R$           8.332,54R$             -R$                     29.557,24R$           

13º 23.296,86R$           2.308,70R$           0 -R$                     20.988,16R$           

Subtotais 312.182,52R$        39.551,48R$        98.403,32R$          -R$                    

TOTAIS 272.631,04R$                                98.403,32R$                                  

FMB-UNESP PREFEITURA DE BOTUCATU

 
 
 
O Município está enquadrado no regime ordinário de pagamento 

de precatórios 
 

Mapas  encaminhados  em 2014 para pagamento em 2015

Pagamentos  efetuados  no exercício de 2015

Houve pagamento integral no exercício em exame

Requisitórios  de  baixa  monta  incidentes  em 2015

Pagamentos  efetuados  no exercício de 2015

Houve pagamento integral no exercício em exame

501.313,70 

- 

PRECATÓRIOS

REQUISITÓRIOS DE BAIXA MONTA

501.313,70 

2.375.429,20 

- 

2.375.429,20 

 
 
Subsidiou os trabalhos de inspeção o Processo Acessório – 1 - 

TC-2383126/15 (Acompanhamento da Gestão Fiscal). 

 

Também acompanhou o processo o seguinte: 
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TC-42647/026/15 Anônimo – cópia de documentação 
enviada ao Ministério Público do Estado, 
indicando possíveis irregularidades no 
âmbito da Municipalidade. 

A fiscalização anotou que os temas 
tratados foram objeto de análise em 
itens próprios do relatório. 

 

Procedeu-se a notificação dos Responsáveis pelos 
demonstrativos – Srs. João Cury Neto, Antonio Luiz Caldas Júnior e André Rogério 
Barbosa - Prefeitos do Município à época, através do DOE de 13.07.16 (fl. 77). 

 
Em seguida, após obter dilação de prazo (DOE – 12.08.16 – fl.82), 

vieram justificativas por parte da Municipalidade (fls. 83/109 e documentos que acompanham) 
invocando o cumprimento de todos os índices constitucionais e legais, de tal sorte 
prestigiando os direitos fundamentais tutelados que regem a atuação administrativa. 

 
Afirmou que a diferença negativa da execução orçamentária foi 

amparada pelo saldo financeiro positivo do exercício anterior; ainda, que na 
conformidade de norma local, não deveriam ser considerados no limite de abertura de 
créditos suplementares as dotações destinadas a suprir insuficiências orçamentárias 
relativas a pessoal e seus reflexos, inativos, pensionistas, dívida ativa, precatórios e 
recursos vinculados. 

 
Acatou o apontamento e informou que entrou em contato com a 

operadora do sistema de contabilidade interno, a adequar a questão pertinente às 
impropriedades no lançamento da dívida de longo prazo; ainda, que não foi informada 
da atualização dos valores pertinentes às demandas judiciais e que a dívida 
previdenciária encontra-se com sua exigibilidade suspensa. 

 
Informou sobre o desenvolvimento de programa de licitações e 

que os arquivos estão à disposição de quaisquer interessados. 
 
Noticiou a elaboração de projeto de lei disciplinando o Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério; contratação de uma bibliotecária; que há 
projetores interativos em todas as salas de leitura, à disposição dos alunos; e, que está 
providenciando a correção dos próprios destinados às unidades de ensino. 

 
Disse que está procedendo ao levantamento de possíveis créditos 

de PASEP a fim de proceder ao recolhimento da diferença apurada pela fiscalização. 
 
 
Defendeu a regularidade do convite 61/13 para contratação de 

empresa para prestação de serviços de gerenciamento de convênios e contratos; e, no 
mesmo sentido reforçou justificativas quanto à regularidades dos certames indicados 
no laudo de inspeção. 

 
Alegou que está procedendo aos esforços necessários no sentido 

de regularização dos apontamentos direcionados à dívida ativa. 
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Reconheceu a existência de pontos controvertidos e que 
demandariam a concessão de prazo complementar para defesa (3.1, 9, 14.2, 14.3, 
14.4, 14.7 e 14.8); e, de todo modo, requereu a aprovação das contas e vistas ao final 
da instrução. 

 
A Assessoria Técnica procedeu a análise do processado e 

destacou que, descontando-se a anulação de dotações – R$ 33.544.008,45, a 
alteração orçamentária cairia a 23,62%, portanto maior que a inflação do período e 
acima do estabelecido pela LOA (15%); contudo, que a ação não produziu prejuízos 
sobre o equilíbrio das contas; que o déficit da execução orçamentária foi amparado por 
superávit financeiro existente; que os resultados contábeis se mostraram positivos – 
saldo financeiro R$ 25.757.835,67; e, desse modo, opinou pela emissão de parecer 
favorável às contas (fls. 545/546). 

 
As opiniões que se seguiram, incluindo da i. Chefia de ATJ, 

também se inclinaram pelo juízo em favor aos demonstrativos (fls. 547/554). 

 
O d. MPC, ao contrário, se posicionou pela emissão de parecer 

desfavorável, com ênfase à demanda reprimida de vagas na educação infantil (397 
crianças – correspondentes a 36,55% das vagas disponíveis), mas diante do conjunto 
de falhas e de baixa efetividade da gestão em políticas públicas sensíveis; pugnou, 
ainda, pela formação de apartados para tratar do exame do subsídio do Sr. Vice-
Prefeito, bem como em razão dos apontamentos nos itens 14.9.1, 14.9.2 e 14.9.3 (fls. 

555/567). 

 
A SDG foi chamada a manifestar-se e anotou posicionamento de 

que as contas não estão em condições de serem aprovadas, tendo em vista o reiterado 
desatendimento às recomendações e advertências desta Corte sobre o quadro de 
pessoal, além de outras impropriedades que reforçariam o juízo (fls. 632/636). 

 
Considerando o pedido formulado na defesa prévia foi concedido 

prazo para vista e extração de cópias dos autos, exercido pelo Interessado; entretanto, 
nada foi acrescido aos autos (fls. 638/641). 

 
Registro a situação das últimas contas apreciadas nesta E. Corte. 
 

Exercícios Processos Posição 

2014 213/026/14 Favorável - DOE 22.06.16 

2013 1740/026/13 Favorável - DOE 26.05.15 

2012 1672/026/12 Favorável - DOE 22.05.14 

2011 1083/026/11 Favorável – DOE 26.02.13 

2010 2611/026/10 Favorável – DOE 11.04.12 

2009 213/026/09 Favorável – DOE 01.03.11 
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Os autos fizeram parte da Sessão de 09.05.17 da E. Primeira 
Câmara, sendo retirados a pedido do Interessado, sob reinclusão automática (fls. 
644/647). 

 
 
É o relatório. 
 
 
 
 
 

 
 

GCCCM/25 
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   GCCCM 
  
PRIMEIRA CÂMARA                     SESSÃO  DE 16/05/2017                          ITEM 069 
 
Processo: TC-2305/026/15 
 

Interessada: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU 
 
Responsável: 

 
João Cury Neto – Prefeito Municipal  

  
Período:  
 
Responsável: 

01.01 a 17.04 e 30.04 a 31.12.15 
 

Antonio Luiz Caldas Júnior 
 

Período: 
 
Responsável: 
 
Período: 

25.04 a 29.04.15 
 
André Rogério Barbosa 
 
18.04 a 24.04.15 

  
Assunto: CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2015 
 
Procuradores: Angélica Petian – OAB/SP 184.593, Priscila Taranto – 

OAB/SP 324.208, Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo – OAB/SP 
123.916, Augusto Neves Dal Pozzo – OAB/SP 174.392 e 
outros 

  
(Expediente que acompanha: TC-2385/126/15, TC-42647/026/15)  
 

Aplicação total no ensino   26,00% (mínimo 25%) 

Investimento no magistério – verba do FUNDEB   63,81% (mínimo 60%) 

Total de despesas com FUNDEB 100,00% 

Investimento total na saúde   24,16%  

Transferências à Câmara  Certificada a regularidade 

Gastos com pessoal  46,71% (limite 54%). 

Remuneração agentes políticos  Apartado em razão do Vice-Prefeito 

Encargos sociais  Em ordem 

Precatórios Em ordem 

Resultado da execução orçamentária Déficit R$ 7.520.391,25 – 2,37% 

Resultado financeiro Positivo R$ 25.757.835,67 (ATJ) 

 
 2014 2015 Resultado 

i-EGM  B+ B+  

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

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

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

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

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

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

Quantidade de habitantes 134.858 

 
 

Anoto que foram entregues “memoriais” em meu Gabinete 
(Protocolo TC-10116/026/17 – 15.05.17), reforçando as justificativas apresentadas, em 
face do posicionamento contrário do d. MPC e SDG em favor das contas. 

 
Em síntese, o Interessado pede que sejam apreciados,  sob 

perspectiva mais finalística,  os pontos suscitados quanto às movimentações 
orçamentárias, subsídios, concessão de benefícios aos aposentados, cargos em 
comissão e FUNDEB, requerendo ao final o reconhecimento de que não persistiu 
nenhuma ilegalidade nos demonstrativos. 
 

I – Do que consta dos autos verifica-se que a Administração de 
BOTUCATU deu cumprimento aos principais aspectos da gestão administrativa, 
orçamentária e financeira avaliados por esta E. Corte durante o período. 

 
a) O Município aplicou 26,00% das receitas decorrentes da 

arrecadação e transferências de impostos, de tal sorte atendendo formalmente ao art. 
212 da CF/88. 

 
Ainda quanto ao aspecto de aplicação formal obrigatória de 

recursos na educação, observa-se que o Município empregou a totalidade dos recursos 
transferidos ao FUNDEB, dos quais investiu 63,81% na valorização do magistério, 
atendendo aos preceitos da Lei 11.494/07 e do art. 60, XII, do ADCT da CF/88. 

 
b) Igualmente registrado que foi excedido formalmente o 

mínimo de aplicação de recursos na saúde, com investimentos de 24,16% da receita e 
transferências de impostos. 

 
c) A fiscalização certificou a regularidade na transferência 

financeira ao Legislativo Municipal, cumprindo o teto constitucional.   
 
d) Os gastos com pessoal, mesmo diante das inserções da 

fiscalização ficaram abaixo do teto fiscal, limitados a 46,71%. 
 

Aqui as ressalvas da inspeção foram intensificadas no que diz 
respeito aos cargos em comissão, porquanto fora proposta ADIN pelo Ministério 
Público do Estado em face da LC 912/12, com decisão pela sua inconstitucionalidade 
e, incidentalmente também declarada contrária às Constituições Estadual e Federal a 
Lei 1.116/14. 
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Informou a inspeção que houve ressalvas aos cargos de 
Administrador de Garagem e Coordenador de Serviços de Transporte de Ambulância 
(LC 912/11), ressalvadas as funções gratificadas dos cargos de Coordenador de 
Serviços de Transporte de Ambulância e Administrador de Serviços de Material 
Esportivo – tendo os autos remetidos ao E.STJ e E.STJ pela interposição de recursos 
especial e extraordinário. 

 
Conforme exposto, nessa miríade de dificuldades foi editada a LC 

1.143/15, de 30.04.15, alterando a mencionada LC 912/11, estabelecendo atribuições a 
diversos cargos de provimento em comissão, com destaque negativo da fiscalização – 
pois estariam ofendendo ao art. 37, V, da CF/88, os cargos de Diretor do Departamento 
de Controle Interno, Diretor do Departamento de Projetos Urbanísticos, Diretor do 
Departamento do Terminal Rodoviário. 

 
Sobre o tema consigno o teor da r. decisão proferida nos autos do 

TC-1672/026/12, Prefeitura Municipal de Botucatu, contas de 2012, sob relatoria do e. 
Auditor Substituto de Conselheiro Samy Wurman, publicada junto ao DOE de 22.05.15, 
conforme o excerto de interesse. 

 
“No que se refere ao setor de pessoal, a inspeção fez destaque para as 
nomeações a cargos em comissão – em número de 80 (oitenta) no período, 
especialmente nos cargos de “Assessor Jurídico em Educação”, “Assessor em 
Políticas Públicas para a Juventude” e “Assessor em Assuntos Orçamentários 
e Financeiros”, “Coordenador de Eventos”.  
 
Também realçada a situação de desvio de função de diversos servidores.  
Portanto, aqui há de ser frisado que a regra de ingresso no serviço público é 
o concurso – de provas ou de provas e títulos, exatamente porque os 
cargos dispostos na Administração devem ser de cunho burocrático ou 
operacional, permanente e perfilados em um sistema organizado por 
setores e hierarquia. 
 
Essa regra atende aos princípios da administração publica, estimula o 
profissionalismo e, especialmente, tende a aperfeiçoar os serviços 
disponibilizados à população.  
 
Portanto, inaceitável o desvio de função de qualquer servidor, para cargo 
ao qual não passou pelo crivo do concurso público e, no mesmo sentido, 
a nomeação direta para cargos que não possuem natureza de comando 
ou assessoria.  
 
Diga-se ainda, que o certame não é condição de investidura para os cargos em 
comissão, exatamente porque estes constituem exceção constitucional àquela 
regra, uma vez que seu vínculo com a Administração é de natureza precária – 
são demissíveis “ad nutum”, – independentemente de sua nomenclatura, 
valendo aqui a sua substância ou essência.  
 
Aliás, lembro que se ditos cargos servem a funções que, à evidência 
devem guardar complexidade própria, com necessidade de 
preenchimento, mínimo, por pessoa que possua estudo universitário, em 
razão dos conhecimentos específicos para o seu exercício. 
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Nesse sentido:  
 

“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, a Origem deverá promover ampla revisão em seu quadro – a fim 
de afastar quaisquer dúvidas sobre a falta de cumprimento das regras 
constitucionais incidentes”. (realcei) 

 

Nesse sentido – diante dos elementos e críticas constantes no 
laudo de inspeção, mesmo diante da edição da LC 1143/15, onde se observa a 
indicação das atribuições dos cargos em comissão e os níveis de escolaridade exigida 
– a Municipalidade deve ficar atenta ao rigor que se espera na criação, manutenção e 
provimento desses cargos. 

 
Aqui muito embora os cargos de Secretário, Diretor e 

Coordenador detenham indicação de serem preenchidos por agentes com nível de 
escolaridade superior; ao contrário, preocupam outros cargos, posto que embora 
definidas suas funções, a exigência para investidura limita-se ao nível médio: “Assessor 
de Gabinete II”, “Administrador de Próprios Municipais”, “Administrador do Teatro 
Municipal” e “Encarregado de Balcão da Cidadania”. 

 
Igualmente passível de crítica é o cargo de “Assessor Especial do 

Prefeito” (“assessorar o Prefeito Municipal nos assuntos de alta relevância política e institucional, realizar estudos, pesquisas, 

análises e avaliações, emitindo pareceres; colaborar nos contatos com as Secretarias e com o Legislativo, recebendo e dando 

encaminhamento aos assuntos, executar outras tarefas correlatas determinadas pelo Prefeito Municipal”) porque mantém 
elementos vagos e imprecisos ao desenvolvimento de suas funções, dificultando a 
análise da sua execução específica e, nesse sentido, a adequação à exceção 
constitucional para contratação direta. 

 
Também penso que não é razoável e proporcional a manutenção 

de agentes investidos em comissão nos cargos de “Assessor de Gabinete I” e 
“Assessor de Gabinete II”, ou qualquer nomenclatura do gênero, diante da indicação 
genérica de atribuições, porque este último pode ser preenchido por agente com nível 
médio de escolaridade e, sobretudo, porque a escala indicada remete à ideia de níveis 
de dificuldade de desenvolvimento que melhor se amoldariam ao quadro efetivo. 

 
Logo, a despeito das notícias constantes nos autos, penso que a 

Administração deverá manter permanente revisão do quadro, a fim de alcançar a 
excelência prevista no texto constitucional. 
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e) O apontamento quanto à remuneração dos agentes políticos 
deteve crítica pelo acúmulo remunerado do cargo de Vice-Prefeito com o cargo público 
de Professor da Faculdade de Medicina da UNESP. 

 

A matéria é sensível, uma vez que guarda contornos 
constitucionais, merecendo profunda análise, pelo que resta necessária a abertura de 
autos próprios para tal mister, a exemplo do determinado nos autos do TC-213/026/14. 

 
f) A inspeção anotou a apresentação das guias pertinentes aos 

recolhimentos dos encargos sociais. 
 
Aqui, contudo, cabe determinação à Origem para que proceda ao 

adequado recolhimento do PIS/PASEP pertinente à Receita da CIP. 
 
g) O quadro de precatórios indicou o cumprimento da 

obrigação de pagamentos/depósitos no período. 
 

h) O exame do ultimo ponto deste grupo começa pela 
avaliação de que o Município experimentou um aumento de sua RCL em 5,97%, assim 
havendo uma variação nominal positiva de R$ 17.416.013,05. 

 
Interessante observar que prevendo uma arrecadação de                     

R$ 309.720.700,00, ocorreu um excesso de 2,34%, atingindo R$ 317.133.880,44 – ou 
seja, o ingresso de receitas ficou acima do esperado em R$ 7.413.180,44. 

 
Nesse cenário, a inspeção registrou que o Município conseguiu 

receber R$ 5.115.793,17 a título de dívida ativa, conquanto a inscrição no período 
chegou a R$ 7.097.530,94. 

 
Contudo, o saldo atualizado da dívida atingiu R$ 80.097.501,63. 
 
Relembro, ainda – tendo em vista o registro de cancelamento em 

montante de R$ 586.958,94 que a dívida ativa é dos setores mais sensíveis à 
manipulação de dados, razão pela qual não dispensa, em hipótese alguma, a abertura 
de processo administrativo, devidamente motivado e autorizado, a qualquer tipo de 
movimentação que demande baixa de valores. 

 
Ainda aqui, sem olvidar das dificuldades enfrentadas para a 

efetivação da execução fiscal, mercê da expressiva quantidade de processos que 
tramitam nas varas judiciais – especialmente naquelas não especializadas – anoto que 
o próprio Tribunal de Justiça do Estado 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”.  
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Adianto aqui determinação para que a Origem adote mecanismos 
eficientes de controle, cobrança e recebimento de sua dívida.  

 
Retornando a questão central, muito embora a realização das 

receitas tenha superado a expectativa inicial, observa-se que ao final do período 
ocorreu déficit da execução orçamentária – em montante de R$ 7.520.391,25, que 
correspondeu a 2,37%. 

 
Penso que contribuiu ao resultado negativo a abertura de créditos 

adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições 
correspondentes a 37,36% – R$ 106.711.290,72, montante significativo e capaz de 
descaracterizar o orçamento inicial. 

 
No entanto, é preciso ser observado que a Municipalidade vinha 

de superávit da execução financeira e, desse modo, o resultado negativo da execução 
orçamentária não foi suficiente ao desequilíbrio fiscal, restando saldo financeiro 
superavitário – agora fixado em R$ 25.757.835,67. 

 
Destarte não há registros de insolvência à quitação de dívida de 

liquidez imediata. 
 
Assim, pondero que as deficiências de planejamento e execução 

orçamentária e financeira, a princípio e sob severa advertência, podem ser relevadas 
da motivação do juízo sobre as contas, comportando 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. 

 
Deste modo, 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. 

 
Da mesma forma, a teor das censuras lançadas pela fiscalização, 

para que a Origem mantenha maior controle sobre os registros em geral, a fim de que 
as peças mantenham confiabilidade e não importem em prejuízo ao exame do controle 
externo. 

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

transparente e planejada, porque o ponto é influente na negativa do juízo sobre os 
demonstrativos. 

 
Aqui acresço a necessidade de cumprimento às orientações 

traçadas pela Corte, destacadas na edição do Comunicado SDG 29/101.  

                                            
1
 COMUNICADO SDG nº 29/2010 – DOE 07, 19 e 20/08/10 

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. 
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II – Diante da implantação do IEGM e da existência de outros 
indicadores sociais, agora é possível ser feita análise operacional sobre os 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) Assim, no que diz respeito à qualidade e o resultado obtido 

pela aplicação dos recursos, 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 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”. 

 
Esse resultado geral manteve a posição alcançada no período 

anterior. 
 
O Município não indicou nenhum dos quesitos examinados dentro 

do conceito “baixo nível de adequação” – “C”, conquanto tenha decaído, como será 
visto adiante, nos conceitos atribuídos à educação e saúde. 

 
 

Reforço que a avaliação individual dos quesitos impõe a 
necessidade de contínua atenção à melhoria e desenvolvimento dos pontos que 
compõem aquela matriz. 

 
Ainda, das respostas apresentadas o sistema responsável pela 

edição do IEGM apresentou uma série de pontos de atenção, indicando a necessidade 
de aprimoramento no planejamento e execução das políticas públicas voltadas a  
temas essenciais na atividade institucional – independentemente do alcance formal dos 
índices mínimos de aplicação financeira na educação e saúde.  

 
i-Educ 

 

A prefeitura municipal realizou ações e medidas para monitoramento da taxa de abandono das crianças na idade escolar 
(Ciclo I)? Obs. Ações e medidas documentadas, apenas ligação para telefone cadastrado do aluno não caracteriza medida 
para reduzir a taxa de abandono. 

 
Resposta: não. 

                                                                                                                                             
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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Assunto abordado na Meta 2 do PNE. Lei nº 13.005/2014. “Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda 
a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 
vigência deste PNE.”  
   

Todos os professores da Educação Básica possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996? 

 
Resposta: não. 
 
Meta 15 do PNE - 100% dos professores da educação básica com formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam no prazo de 1 ano de vigência do PNE. Dos 335 municípios que ainda não 
possuem 100% dos professores com nível superior, a média é que 78,7% dos professores possuem formação específica. 
 
 

A Prefeitura/Secretaria da Educação Municipal possui Plano de Cargos e Salários para seus professores? 

 
Resposta: não. 
 
Lei nº 13.005/2014. “Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da 
educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação 
básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 
206 da Constituição Federal.” 
 

Existe um programa de inibição ao absenteísmo de professores em sala de aula (incluindo os afastamentos legais)? 

 
Resposta: não. 
 
Pelos dados fornecidos pelos 644 municípios paulistas, o i-Educ possui uma correlação positiva mais forte com os municípios que 
possuem programa de inibição ao absenteísmo. 

 

Percentual de escolas em período integral: pré-escola e ciclo I  / percentual de alunos em período integral – Clico I 

 
Respostas: 0,348 e 0,05 / 0,023 
 
Meta 6 do PNE é oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas da Educação Básica até 2024. 
Meta 6 do PNE é oferecer educação em tempo integral para, pelo menos, 25% do total de alunos da Educação Básica até 2024. 
 

 

Porcentagem de professores efetivos com pós-graduação:   creche / pré-escola / Ciclo I: 

 
Resposta: 0,406 – 0,495 – 0,394 
 
Percentual de professores com pós-graduação, contemplado na meta 16 do PNE - 50% dos professores da educação básica 
formados em nível de pós-graduação até 2024. 

 
i-Saúde 

 

Os locais de atendimento médico-hospitalar municipais e UBS’s possuem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros)? 

 
Resposta: não. 
 
De acordo com o Decreto nº 56.819/2011, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é o documento emitido pelo Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía as 
condições de segurança contra incêndio, previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período de 
revalidação. Este documento possui prazo de validade pré-determinado de acordo com a regulamentação do Corpo de 
Bombeiros. 
 

O município possui o componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria estruturado? 

 
Resposta: não  
 
O indicador 66 da Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015 do Ministério da Saúde é o componente do 
SNA estruturado. Com o componente estadual, DF e municipal do SNA estruturado, as ações de auditoria no Coap serão 
realizadas de maneira integrada e sistêmica com vistas a contribuir na qualificação, transparência e ética da gestão em  Saúde. 
Considera-se componente de auditoria, estruturado aquele instituído por ato formal no organograma da secretaria de Saúde, com 
estrutura físico-financeira e logística definida e equipe multiprofissional. Bem como, aquele que utiliza sistema informatizado e 
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procedimentos padronizados na realização da ação de auditoria, devendo esta ser realizada ao menos uma vez por ano. A equipe 
multiprofissional deve ser capaz de desenvolver ações técnicas e administrativas de auditoria, com vistas ao cumprimento do inciso 
14.5 da Cláusula 14ª do Coap, formada por servidores efetivos. A execução do Coap será auditada, no mínimo, uma vez ao ano. 
Recomenda-se a utilização do Sistema Informatizado de Auditoria do SUS (Sisaud/SUS), nas ações de auditoria no Coap, visando 
garantir a padronização de procedimentos, rotinas, fluxos e geração de relatórios, de forma a possibilitar atuação uniforme das 
equipes. O atingimento da meta é consequência da conjugação de vontades dos entes signatários. Cada ente federado é 
responsável por estruturar seu componente. A estrutura, segundo a legislação que institui o SNA, dispõe: 1 componente federal, 27 
estaduais e 5.570 municipais. Entretanto, em alguns municípios não é factível a implementação do componente, sendo assim, a 
sugestão é de que o componente municipal seja estruturado em função da complexidade dos serviços e ações de Saúde. 
Recomenda-se ainda que a exemplo do componente federal, que tem uma unidade desconcentrada em cada estado, que o 
componente estadual desconcentre uma unidade em cada região de Saúde. A meta municipal é a estruturação do componente 
municipal do SNA. 
 

O município tem implantado o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica (Hórus)? 

 
Resposta: não. 
 
Este sistema permite observar informações acerca do acesso e do uso de medicamentos pela população assistida no SUS e é 
objeto do indicador 54 da Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores 2013-2015 do Ministério da Saúde, que mede o 
Percentual de municípios com o Sistema Hórus implantado ou enviando o conjunto de dados por meio do serviço WebService. O 
indicador mede a evolução da implantação do Sistema Hórus e do envio do conjunto de dados por meio do serviço WebService 
nos municípios e nas regiões de Saúde. Considera-se município implantado aquele que finaliza as quatro fases de adesão e está 
utilizando regularmente o Sistema nos estabelecimentos farmacêuticos da Atenção Básica (farmácias da Atenção Básica e centrais 
de abastecimento farmacêutico) para os processos de gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (aquisição – 
distribuição – dispensação). 

 
b) Ainda 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”, entretanto, reduzindo a posição obtida no ano anterior. 

 
Os registros desta E. Corte revelaram que o Município procedeu 

aos seguintes gastos por aluno: 
 

2014 R$ 7.784,28 

2015 R$ 7.744,21 

 
Observa-se da análise sobre as informações disponibilizadas pelo 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica2 indicação de que foi 
alcançada – em 2013 e 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  

Botucatu 4,8 5,5 5,9 5,6 6,0 6,4 4,8 5,2 5,5 5,8 6,1 6,3 6,5 6,8 

 
Ao contrário, não foi alcançado resultado positivo nas últimas 

séries do fundamental, indicando a necessidade de revisão dos procedimentos e 
realização de ingerência no setor, voltados à melhoria da qualidade do ensino, 
lembrando que essa etapa é preparatória à condução do alunado ao nível médio e ao 
mercado de trabalho. 

 
8ª série/9º ano Ideb Observado Metas Projetadas 

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

Botucatu 3,6 4,0 4,4 4,4 4,5 4,7 3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,1 5,3 5,6 

                                            
2
 http://ideb.inep.gov.br/resultado/ 
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Devo lembrar que a indicação dos índices do IDEB é bianual e, 
tomando como parâmetro os resultados alcançados em 2013/2015, o Município deve 
empreender os esforços necessários no sentido de alcançar os objetivos pactuados. 

 
Aqui a Origem também deverá ser advertida de que deverá 

cumprir a legislação periférica e convergente à aplicação no ensino, bem como 
orientações do MEC e jurisprudência desta Corte, notadamente quanto à distinção de 
registros e contas bancárias – tesouro, FUNDEB e o seu resíduo, com aplicação 
diferida. 

 
Vale lembrar que no período o Município não contava com o 

Plano de Carreira e Remuneração do Magistério e, de forma mais grave e preocupante, 
a indicação da insuficiência de vagas no ensino infantil. 

 
Penso que esse ponto deva ser corrigido de imediato pela 

Administração, considerando toda a sistemática constitucional voltada à manutenção e 
desenvolvimento da educação. 

 
Saliento, por conta do apurado de que há um déficit de vagas 

para 397 crianças, que representa 36,55% daquelas disponibilizadas, revelando 
percentual bastante alto, que na conformidade do Plano Nacional de Educação – PNE, 
editado pela Lei Federal nº 13.005/14, ficou estabelecido como meta, em seu anexo: 

 
 

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. 

 
Além disso, outras críticas da inspeção devem ser reafirmadas 

para correção, quais sejam: 
 
- falta de políticas públicas de incentivos à formação específica do magistério: 

- falta de profissional especializado na orientação pedagógica das bibliotecas; 

- deficiência na oferta de laboratório de ciências e sala de vídeo; 

- falta de portas em banheiros de utilização discente; 

- infiltrações em sala de professores, biblioteca e laboratório de informática; 

- deficiências físicas em quadra de escola; 

- falta de conta distinta à aplicação do saldo diferido do FUNDEB. 

 
Em suma, a gestão do ensino – muito embora tenha alcançado os 

índices formais de aplicação mínima, na verdade, indicou que houve redução da nota 
obtida no IEGM; descumprimento da meta proposta para os últimos anos do ensino 
fundamental; redução do valor gasto por aluno em cotejo ao exercício anterior – 
mesmo tendo diante do aumento da receita e correção da moeda pela inflação; e, mais 
grave, elevado déficit de vagas nas escolas municipais, de tudo demonstrando a 
necessidade de maior atenção aos resultados esperados pela aplicação dos recursos 
no setor. 
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Enfim, essas questões devem ser levadas em consideração no 
programa estabelecido à área, lembrando que o ideal e desejável é que possam ser 
corrigidos os apontamentos da inspeção, bem como dos pontos de atenção do IEGM e 
alcançados resultados positivos na avaliação periódica do IDEB, o que não implicaria, 
necessariamente, na elevação nominal dos gastos – mas, sobretudo, na busca pela 
sua qualidade, calcada no planejamento estratégico, pela ação transparente e 
responsável. 

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

“B+”, portanto, considerado como “muito efetivo”; entretanto, reduzindo a posição 
obtida no ano anterior. 

 
Os registros desta E. Corte revelaram que o Município procedeu 

os seguintes gastos por habitante: 
 

2014 R$ 490,96 

2015 R$ 529,67 

 
Relembro que a exemplo do ensino, o setor também guarda 

proteção constitucional e, segundo consta no sítio eletrônico da Fundação Seade3, 
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) 2015 14,61 13,77 14,69 

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49 anos) 2015 52,94 50,90 52,41 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 2015 13,20 12,62 10,66 

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos vivos) 2015 13,71 13,61 12,04 

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

2015 98,70 97,91 109,44 

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

2015 3.636,55 3.740,41 3.482,85 

Nascidos Vivos de Mães com Menos de 18 Anos (Em %) 2015 6,65 8,14 6,25 

Mães que fizeram Sete e Mais Consultas de Pré-Natal (Em %) 2015 87,05 82,70 77,77 

Partos Cesáreos (Em %) 2015 52,84 51,73 59,40 

Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (Em %) 2015 10,25 8,58 9,15 

Gestações Pré-Termo (Em %) 2015 11,39 10,81 10,63 

Leitos SUS (Coeficiente por mil habitantes) 2016 3,69 2,06 1,28 

 
Observa-se a necessidade de maior atenção aos fatores que 

motivaram os resultados nos índices de mortalidade infantil, mortalidade na infância e 
nascimentos com baixo peso – inter-relacionados entre si e ligados às ações de caráter 
preventivo. 

 
 
 

                                            
3
 http://www.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php 
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Desse quadro compreende-se que a Origem deverá implementar 
e/ou manter rígidos programas de atendimento à população – sobretudo na área da 
prevenção, com a implantação e/ou expansão de políticas públicas adequadas, a fim 
de não incorrer em índices negativos. 

 
Portanto, a Administração – a despeito de lograr a aplicação 

formal dos recursos constitucionais no setor, deverá manter o planejamento adequado 
e afirmativo sobre as reais necessidades da comunidade local.  

 
III – Há um grupo de apontamentos que também indicam a 

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

 
Primeiro há de se advertir a Origem para que adote cuidado nas 

informações prestadas ao Sistema AUDESP, a teor da censura da fiscalização sobre 
os registros constantes no banco de dados, divergentes daqueles encontrados nos 
arquivos da Administração. 

 
Nesse sentido, as conclusões da fiscalização indicaram uma série 

de situações de falta de qualidade e/ou perfeição nos registros, notadamente de 
natureza contábil, o que deverá ser revisto e corrigido pela Origem, de tal sorte que 
sejam confiáveis e não prejudiquem a sistemática de controle externo. 

 
Aqui nessa crítica também se inclui a necessidade de lançamento 

adequado das despesas com pessoal, de tal sorte que os índices apresentados sejam 
coerentes com a real situação da entidade. 

 
Destarte, pode-se perceber consoante resultado no elenco de 

falhas destacadas pela inspeção, que há carência no exercício de efetivo controle 
interno sobre os procedimentos, atividades e/ou rotinas da Administração.  

 
Aliás, lembro que a existência de controle interno eficiente é 

medida capaz de auxiliar a Administração em suas funções e, do mesmo modo, inibe e 
impõe a diminuição de perdas e extravios. 

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

respeito do tema, constantes do Comunicado SDG nº 32/124. 

                                            
4
 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. 
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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Também é importante que a Origem mantenha rígido padrão de 
transparência, de tal sorte disponibilizando a publicidade das peças fiscais e das 
demais necessárias ao controle social. 

 
Tendo em vista as fotos destacadas pela inspeção indicando que 

imóvel entregue a pouco tempo já encontra falhas de apresentação, cabe advertência à 
Origem para que acione a empresa executora da obra à sua correção. 

 
A Origem deverá cumprir a ordem cronológica de pagamentos, 

sob pena de obrigar-se à motivação e devida publicidade do ato, expondo-se à 
determinação dos motivos. 

 
Ademais, a fiscalização identificou falhas no setor de licitações, a 

exemplo de formalização de convite a empresa que não atua no setor pretendido, o 
que denota falha importante e que remonta à necessidade de revisão dos 
procedimentos adotados, visando a perfeita adequação aos ditames das normas de 
regência, notadamente a Lei 8666/93 e LRF. 

 
Enfim, a Origem deverá cumprir as determinações desta E. Corte; 

e, bem assim, cumprir as Instruções da Casa, em especial no que se refere ao rigor na 
prestação de informações ao Sistema AUDESP. 

 
IV – Há uma série de situações que transcendem a análise nas 

contas, porque merecem análise pontual e detalhada, através de autos próprios. 
 
Refiro-me à avaliação da regularidade dos pagamentos efetuados 

ao Sr. Vice-Prefeito, considerando o acúmulo remunerado de cargos. 
 
No mesmo sentido encontram-se as falhas destacadas nos 

certames licitatórios junto aos subitens 14.9.1, 14.9.2 e 14.9.3, bem como, da dispensa 
de licitação para manutenção de veículos apontada no subitem 14.8, em montante de 
R$ 4.141.104,10. 

 
V – Quanto aos Expedientes que acompanham as contas, 

determino que tenham os seguintes destinos: 
 

TC-42647/026/15 Anônimo – cópia de documentação enviada ao 
Ministério Público do Estado, indicando possíveis 
irregularidades no âmbito da Municipalidade. 

Considerando a anotação da inspeção a respeito 
de que os temas tratados foram objeto de análise e 
indicação em itens próprios do laudo, determino o 
arquivamento dos autos. 

 
Enfim, considero que as falhas destacadas, a rigor da 

jurisprudência firmada nesta E. Corte, não são suficientes à rejeição dos 
demonstrativos. 

 
Assim, diante do verificado nos autos, voto pela emissão de 

PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de 
BOTUCATU, exercício de 2015, excetuando-se ainda, os atos, porventura, pendentes 
de julgamento neste E. Tribunal. 
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Determino, à margem do parecer, a expedição de ofício ao 
Executivo Municipal, com recomendações para que: 
 
- Proceda a revisão do quadro de pessoal, a fim de conformar-se ao modelo 
constitucional; 
- Cumpra a legislação afeta ao recolhimento de encargos sociais, sobretudo em relação 
ao PIS/PASEP; 
- Adote medidas eficazes à recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa;   
- Proceda profundos estudos visando a elaboração e execução de plano orçamentário 
adequado à realidade e necessidades do Município, ampliação de políticas públicas 
voltadas à melhoria da qualidade de vida da comunidade, bem como, realização de 
superávits primário e nominal, com o intuito de cobrir as despesas de custeio, 
investimento e pagamento de dívida constituída; 
- Adote medidas eficazes à elevação dos índices atribuídos à formação do IEGM, 
revendo os pontos de atenção destacados, desse modo transcendendo a formalização 
na aplicação dos mínimos constitucionais, buscando resultados efetivos; 
- Mantenha atenção sobre os indicadores sociais, especialmente na educação e na 
saúde, implantando políticas públicas eficazes à elevação das condições de vida da 
coletividade; 
- Cumpra a legislação e jurisprudência desta E. Corte convergente à gestão do ensino 
e saúde; 
- Reveja o planejamento estratégico de aplicação de recursos no ensino e saúde 
visando a melhoria no atendimento da população, com destaque para os apontamentos 
indicados pela fiscalização; 
- Procure alcançar a realização dos objetivos traçados nas regras constitucionais e 
infraconstitucionais pertinente aos direitos sociais sensíveis (educação e saúde), 
sobretudo pela oferta de serviços de qualidade – assim mensurados nos indicadores 
sociais disponíveis, e que alcancem a universalidade dos indivíduos; 
- Adote maior rigor na qualidade das informações prestadas ao Sistema AUDESP, de 
tal sorte que mantenham coerência com os registros da entidade; 
- Reveja os registros e lançamentos contábeis em geral, a fim de que mantenham 
fidelidade e espelhem a situação do Órgão, desse modo não prejudicando a 
sistemática de controle externo; 
- Proceda ao aperfeiçoamento do controle interno; 
- Mantenha rígido padrão de transparência, desse modo não inibindo o controle social; 
- Adote medidas corretivas junto à empresa responsável pela execução de obra, na 
conformidade das falhas destacadas no laudo de inspeção; 
- Cumpra a ordem cronológica de pagamentos; 
- Atenda à legislação pertinente às licitações e contratos; 
- Mantenha atenção às determinações e Instruções TCESP, notadamente quanto à 
correção do quadro de pessoal e prestação de informações ao Sistema AUDESP.  

 
Determino a formação de autos próprios para análise do ponto 

indicado no item IV. 
 
Determino a destinação do Expediente que acompanharam / 

subsidiaram os presentes, nos termos do item V. 
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Determino à inspeção que volte atenção especial às correções 
sobre o quadro de pessoal e efetiva oferta de vagas nas unidades escolares; ainda, 
que proceda a distribuição dos valores eventualmente inseridos no quadro de despesas 
com pessoal, na forma preconizada no art. 18, § 2º c/c art. 22 da LRF (distribuída por 

quadrimestre).  

 
E, de modo geral, determino ainda à inspeção da E.Corte, que se 

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