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TC-006841.989.16-3 
Prefeitura Municipal: Monte Alto. 
Exercício: 2017. 
Prefeito: João Paulo de Camargo Victório. 
Advogados: Fernanda Maria da Silva (OAB/SP nº 202.087), Amauri Izildo 
Gambaroto (OAB/SP nº 208.986) e César Eduardo Leva (OAB/SP nº 270.622). 
Procurador de Contas: Renata Constante Cestari. 
Fiscalizada por: UR-6 - DSF-I. 
Fiscalização atual: UR-6 - DSF-II. 
 
 

EMENTA: CONTAS ANUAIS. PREFEITURA MUNICIPAL. MONTE 

ALTO. EXERCÍCIO 2017. MECANISMOS DE PLANEJAMENTO 

INCONSISTENTES. EXCESSO DE ALTERAÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS, CORRESPONDESTES A 19,82%. 

INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS E UNIDADES DE SAÚDE. 

CARGOS EM COMISSÃO SEM AS CARACTÉRISTICAS DE 

CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORIA. IRREGULARIDADES NA 

GESTÃO DA FROTA MUNICIPAL E NO TRANSPORTE ESCOLAR 

MUNICIPAL. FALTA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM DE 

CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS. FALTA DE TRATAMENTO 

DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PARECER FAVORÁVEL, COM 

RECOMENDAÇÕES. 

Inclusão de mão de obra terceirizada (atividade fim) nos gastos 

com pessoal, bem como necessidade de correção da 

apropriação de tais despesas na contabilidade municipal. 

 
 
RELATÓRIO 
 
 

Cuidam os autos do exame das contas da Prefeitura Municipal 

de Monte Alto, relativas ao exercício de 2017. 

A Unidade Regional de Ribeirão Preto (UR-6), responsável pelo 

exame in loco, elaborou o relatório constante do evento 47.46,  apontando o 

que segue: 

IEG-M – I-PLANEJAMENTO – ÍNDICE “B” – imprecisão dos indicadores e 

metas físicas dos programas e ações governamentais do Relatório de 

Atividades, que não permitem a exata compreensão das políticas públicas 

pretendidas pela Administração, ferindo o princípio da transparência e 

recomendações deste Tribunal; excesso de alterações orçamentárias, no 
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elevado percentual de 19,82%, em relação à despesa inicialmente fixada; 

execução de remanejamentos, transposições e transferências mediante 

decreto, sem autorização em lei específica; inexistência de Ouvidoria Municipal 

no âmbito desse Órgão. 

DESPESA DE PESSOAL - incorreta contabilização de despesas com pessoal 

referentes à terceirização de mão de obra na área da Saúde, em desacordo 

com a LRF e em desatendimento à recomendação desta Corte de Contas. 

DEMAIS ASPECTOS SOBRE RECURSOS HUMANOS – falta de definição 

pela legislação municipal das atribuições dos cargos de provimento em 

comissão, impossibilitando exame do atendimento aos quesitos constitucionais 

de direção, chefia e assessoramento; atribuições de natureza técnico-

operacionais a diversos cargos em comissão, em oposição aos ditames 

constitucionais; não exigência legal de nível de escolaridade para maioria dos 

ocupantes de cargos de provimento em comissão. 

FISCALIZAÇÃO ORDENADA – irregularidades na Gestão da Frota Municipal 

e no Transporte Escolar Municipal. 

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – descumprimento apurado em 

face do saldo de restos a pagar processados de exercícios anteriores. 

DIVIDA ATIVA – falta de adoção pelo Município do protesto da Certidão de 

Dívida Ativa.  

IEG-M – I-EDUC – ÍNDICE “B” – apenas 37,50% das escolas estão adaptadas 

para receber crianças com deficiência; unidades escolares (22) sem AVCB e 

sem quadra coberta (2); falta de adoção pelo Município de programa específico 

para desenvolvimento das competências de leitura e escrita dos alunos da rede 

municipal de ensino. 

FISCALIZAÇÃO DE NATUREZA OPERACIONAL DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ENSINO – necessidade de reparos gerais em unidades 

escolares1. 

                                    
1
 EMEB Cecília Soave Borges: cortinas em sala de aula; quadra de esportes sem cobertura, com piso danificado e 

equipamentos mal conservados (tabelas de basquete); paredes avariadas e infiltrações; 
EMEB Profª Floripes Carvalho Motta: inadequações da quadra de esportes; 
EMEB Profª Juventina de Oliveira Penna Campos: portas avariadas e banheiros sem acabamento adequado; 
EMEB Prof. Norival Mendes: portas danificadas, banheiro sem acabamento adequado e janelas com vidros quebrados; 
EMEB Profª Oraildes Barroso Zocco: paredes avariadas, infiltrações e armário danificado. 
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IEG-M – I-SAÚDE – ÍNDICE “B+” – insuficiente número de agentes 

comunitários de saúde; inexistência de ouvidoria; reduzido número de partos 

normais em face da inexistência de maternidade municipal 24h; falta de 

controle de tempo2 de atendimento dos pacientes nas UBS; falta de controle 

informatizado do fluxo dos relatórios de referência por especialidade (prontuário 

de papel); inexistência de Plano de Cargos e Salários dos profissionais de 

saúde municipal; a gestão municipal não remunera e premia os trabalhadores 

por desempenho mediante metas e resultados pactuados. 

FISCALIZAÇÃO DE NATUREZA OPERACIONAL DA REDE PÚBLICA 

MUNICIPAL DA SAÚDE – necessidade de reparos gerais em unidades de 

saúde3. 

IEG-M – I-AMB – ÍNDICE “B+” – parcialidade na coleta de material reciclável, 

pela insuficiência de número de veículos (caminhão) à disposição para atender 

toda demanda do Município; reciclagem parcial de resíduos sólidos e não 

realização de compostagem, reutilização ou aproveitamento pelo Município 

antes de aterrar o lixo. 

CONTRATOS E ACOMPANHAMENTOS DE EXECUÇÕES – falta exigir nos 

editais índices contábeis para análise objetiva de situação financeira do 

licitante; falta de efetiva fiscalização dos serviços de transporte e pesagem dos 

resíduos sólidos. 

ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO 

TRIBUNAL – atendimento parcial às recomendações do Tribunal de Contas 

relativas às contas de 2014 e 2015. 

Após regular notificação dos interessados 4 , foi apresentada 

defesa no evento 78.1. 

                                    
2
 horário de entrada x horário de atendimento médico / prontuários de papel 

3
 Unidade de Saúde Sílvio Govoni: infiltrações e paredes avariadas; provimento de cortinas, refrigeração e 

computadores na sala de prontuário. 
Unidade de Saúde da Família Accácio de Oliveira Nunes: banheiro sem acabamento / porta sem maçaneta / 
infiltrações; provimento de sala para adequada guarda de materiais indevidamente acomodados; prestação de 
informações atualizadas em relação à escala de profissionais. 
Unidade de Saúde PAM II: telhado sem forro / infiltrações e paredes descascadas; prestação de informações 
atualizadas em relação à escala de profissionais. 
 
4
 Eventos 51.1 e 57.1 
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As Assessorias Técnicas e sua Chefia (evento 93) se 

posicionaram pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas, 

levando os desacertos citados ao campo das recomendações. 

O d. Ministério Público de Contas manifestou-se, de igual modo, 

pela emissão de Parecer Prévio Favorável, sem prejuízo da emissão de 

recomendações à Prefeitura do seguinte: fortaleça o setor de planejamento, 

eliminando as falhas apuradas no âmbito do IEGM; institua Ouvidoria no 

Município; aprimore a harmonia entre as fases de planejamento e execução do 

orçamento, evitando a ocorrência de elevados percentuais de alterações 

orçamentárias; estude os apontamentos da Fiscalização acerca da 

contabilização de despesas com pessoal referente à terceirização de mão de 

obra na área da Saúde, a fim de não incidir novamente no erro, dando pleno 

atendimento aos princípios da transparência e da evidenciação contábil; 

elimine as irregularidades apontadas pelas fiscalizações ordenadas referentes 

à frota e ao transporte escolar municipal; observe rigorosamente a Ordem 

Cronológica de Pagamentos; aprimore o sistema de cobrança de Dívida Ativa, 

atentando para o disposto nos artigos 13 e 58 da LRF e, ainda, ao Comunicado 

SDG nº 23/2013; corrija as irregularidades apontadas no âmbito do IEGM nos 

eixos da Educação e da Saúde; envide esforços na correção dos 

apontamentos realizados pela Fiscalização de Natureza Operacional da Rede 

Pública Municipal de Ensino e de Saúde; e, por fim, promova o tratamento de 

resíduos antes de aterrar o lixo, quer mediante reciclagem, compostagem, 

reutilização ou aproveitamento. 

É o relatório. 

 

EAS
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VOTO 
 
 

As contas da Prefeitura Municipal de Monte Alto, relativas ao 

exercício de 2017, apresentaram os seguintes resultados: 

 

ITENS RESULTADOS 

Ensino 27,22% 

FUNDEB 100% 

Magistério 83,52% 

Pessoal 49,31% 

Saúde 24,61% 

Transferências ao Legislativo Regular 

Execução Orçamentária Superávit 0,36% = R$ 449.583,02 

Resultado Financeiro Superávit R$ 6.318.562,04 

Remuneração dos Agentes Políticos Regular 

Precatórios Regular 

Encargos Sociais Regular 

  

De início, anoto que o Município de MONTE ALTO alcançou 

média geral de resultado “B” na apuração do IEGM/TCESP, tendo sua gestão 

sido considerada efetiva perante os critérios de avaliação5. 

Dentre os principais aspectos avaliados por este Tribunal, 

destaco: a observância aos limites da despesa de pessoal e das transferências 

financeiras ao Legislativo; o cumprimento dos investimentos mínimos na 

Educação e na Saúde; o pagamento de dívidas judiciais; a quitação integral 

dos requisitórios de baixa monta; e o correto recolhimento dos encargos 

sociais.  

No plano fiscal, a execução orçamentária se mostrou 

superavitária em R$ 449.583,02, correspondente a 0,36%. Igualmente positivo 

se apresentou o resultado financeiro, que correspondeu a R$ 6.318.562,04, 

evidenciando a capacidade do Município de saldar seus compromissos de 

curto prazo. 

                                    
5
  A Altamente efetiva 

  B+ Muito efetiva 
 B Efetiva 
 C+ Em fase de adequação 
 C Baixo nível de adequação 
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Quanto ao endividamento de longo prazo, houve aumento de 

26,49% em relação ao exercício anterior. Tal evolução se deve em maior parte 

a obrigações decorrentes de precatórios assumidas no exercício em exame; 

contudo, o Município efetuou depósitos em 2017 no montante de R$ 

1.180.352,38, relativos aos débitos judiciais, bem como quitação integral dos 

requisitórios de baixa monta no exercício em exame, no valor de R$ 

745.959,20. 

O Município realizou investimento correspondente a 3,21% da 

Receita Corrente Líquida.  

As alterações orçamentárias, equivalentes a 19,82% da Despesa 

Inicial, na hipótese dos autos, não inquinaram os demonstrativos; todavia, cabe 

alerta à Origem para que não descuide do adequado planejamento dos 

orçamentos vindouros, acompanhando atentamente a sua execução e evitando 

a ocorrência de déficit. 

Em relação ao quadro de pessoal, foram nomeados no exercício 

examinado 14 (quatorze) servidores para cargos em comissão, cujas 

atribuições não possuem características de direção, chefia e assessoramento. 

Do mesmo modo, a despeito da edição da Lei Municipal nº 413 de 

04 de maio de 20176, remanescem cargos sem a definição de atribuições 

compatíveis com as de direção, chefia e assessoramento, bem como sem 

exigência de ensino superior para a sua ocupação, razão pela qual expeço 

advertência à Origem para que regularize a sua estrutura funcional conforme o 

art. 37, inciso V, da Constituição Federal e as recomendações desta E. Corte. 

No tocante à Despesa com Pessoal, acolho os ajustes efetuados 

pela Fiscalização que alteraram o índice de gastos de 46,10% para 49,31%, 

com a adição dos pagamentos efetuados à COOPERSAMA – Cooperativa de 

Trabalho nos Serviços de Saúde de Monte Alto, responsável pela 

intermediação da contratação de médicos e enfermeiros para as Unidades de 

Saúde do Município.  

Nesse sentido, deve o Município promover as alterações 

necessárias para apropriação de tais despesas nos gastos com pessoal, visto 

                                    
6
  Fls. 12 e 13 do Relatório de Fiscalização, evento 47.46. 
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tratar-se de contratação de pessoal para o exercício de atividade fim, 

reforçando a tese de substituição de mão de obra; para tanto, a contabilização 

de tais despesas devem ser efetuadas em rubrica própria, nos termos do § 1º, 

do artigo 18 da LRF. 

Quanto aos demais apontamentos citados no Relatório de 

Fiscalização, a defesa apresentou justificativas ou informou a adoção de 

medidas corretivas, as quais deverão ser verificadas quando da próxima 

inspeção in loco. 

Formulo recomendações específicas quanto aos aspectos objeto 

de avaliação menos favorável por ocasião dos informes do IEG-M. 

Em face de todo o exposto e acolhendo as manifestações de ATJ 

(Econômica, Jurídica e Chefia) e do d. MPC, voto pela emissão de Parecer 

Favorável às contas da Prefeitura Municipal de MONTE ALTO, relativas ao 

exercício de 2017, excetuados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal. 

Oficie-se ao responsável recomendando o que segue: aprimore o 

planejamento, especialmente o Relatório de Atividades, com precisão dos 

indicadores de metas físicas de modo a permitir a exata compreensão das 

políticas públicas; estabeleça um limite para a abertura de créditos 

suplementares em linha com a inflação esperada para o exercício, observando 

o disposto no Comunicado SDG nº 29/10; regularize o Quadro de Pessoal, 

definindo as atribuições e os requisitos de escolaridade dos cargos em 

comissão; aperfeiçoe os instrumentos de cobrança da dívida ativa, consoante o 

Comunicado SDG nº 23/2013; adote medidas eficazes para melhorar os 

Índices de Eficiência da Gestão Municipal – IEG-M relativos à Educação e 

Saúde; elimine as irregularidades apontadas pelas fiscalizações ordenadas 

referentes à frota e ao transporte escolar municipal; observe rigorosamente a 

Ordem Cronológica de Pagamentos; promova o tratamento de resíduos antes 

de aterrar o lixo; e atenda às recomendações deste Tribunal. 

 
 

RENATO MARTINS COSTA 
Conselheiro 


