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SEGUNDA CÂMARA   –   SESSÃO DE 13/07/2010   –    ITEM 48 
 
 
TC-002037/026/08 
Prefeitura Municipal: Piracaia. 
Exercício: 2008. 
Prefeita: Terezinha das Graças da S. Peçanha. 
Advogados: Antonio Agostinho Lapelligrini, Fernando de Oliveira e 
Silva e outros. 
Acompanham: TC-002037/126/08 e Expedientes: TC-
000095/007/08, TC-021944/026/08, TC-036192/026/08, TC-
038733/026/08, TC-045603/026/08, TC-000776/007/09, TC-
043326/026/09 e TC-013046/026/10. 
Auditada por: UR-7 – DSF-I. 
Auditoria atual: UR-7 – DSF-I. 
 
 
RELATÓRIO 
 
 

Cuidam os autos do exame das contas da 

Prefeitura Municipal de Piracaia, relativas ao exercício de 2008. 

A Unidade Regional de São José dos Campos – UR-

7, responsável pelo exame “in loco”, elaborou o relatório de fis. 

12/55, apontando a presença de falhas nos seguintes itens: 

Planejamento e Execução Física (autorização para abertura de 

créditos adicionais suplementares em até 20%, o que supera a 

inflação estimada para o período de 2008); Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (perda, em relação ao último exercício 

apurado, de 53 posições no agregado escolaridade);  Outros índices 

de Desempenho Operacional (o município apresenta, em relação a 

sua região de governo, bem como quanto ao Estado, índices maiores 
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no que toca à taxa de mortalidade da população e taxa de percentual 

de mães adolescentes com menos de 18 anos e não possui política 

municipal de saúde específica para o grupo); Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB (índice de metas para 

2009, em relação ao IDEB observado em 2007, está aquém quanto 

aos anos iniciais do ensino fundamental);  Fiscalização das Receitas 

(valores contabilizados divergem daqueles informados pelo Estado e 

União,  IPVA contabilizados a menor pela Prefeitura, registro contábil 

a menor quanto ao IRRF);  Dívida Ativa (necessidade de 

implementação de melhoria nos mecanismos de cobrança e previsão 

de arrecadação inferior ao saldo da dívida no exercício anterior, 

divergência entre o valor informado pelo setor de arrecadação de 

tributos e aquele registrado no Balanço Econômico);  Multas de 

Trânsito (divergência quanto ao saldo total das contas);  Ausência de 

Arrecadação de Tributos (relativamente à Taxa de Licença e ISSQN 

quanto ao contribuinte RL Construtora Ltda. EPP, contrariando o 

disposto no artigo 11 e seu Parágrafo Único, da LRF);  Ausência de 

recolhimento de Preço Público (não recebimento dos valores 

arrecadados pelo funcionário Charles Luis de Oliveira, importando em 

ato de improbidade, consoante processo disciplinar, sem que a 

Fazenda Municipal tenha promovido qualquer constrição em face do 
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investigado, almejando o ressarcimento);  Ensino (emissão de alerta 

trimestral e retificação dos dados do Audesp);  Outros Aspectos da 

Gestão da Despesa da Saúde (ausência do Plano Municipal e 

retificação dos dados apresentados no Audesp); Transferências à 

Câmara de Vereadores (repasse maior do que o valor orçado, 

descumprindo o disposto no artigo 167, VII, da CF c/c seu inciso VI); 

Resultado da Execução Orçamentária (déficit orçamentário de 

3,13%);  Influência do Resultado Orçamentário sobre o Financeiro 

(divergência entre o resultado financeiro apurado pela auditoria e 

aquele constante do Balanço Patrimonial, a Prefeitura levou à conta 

do ativo financeiro, valores que são do Fundo de Previdência.); 

Resultados Financeiro e Econômico e Saldo Patrimonial (análise 

prejudicada tendo em vista a análise atuarial do Fundo de 

Previdência, conforme TC- 18404/026/08, aliado ao fato de que não 

houve a consolidação adequada dos registros contábeis, em razão da 

omissão do passivo permanente do citado fundo);  Consistências 

entre os Sistemas Econômico e Patrimonial (descumprimento do 

artigo 50, I, da Lei Fiscal, não inserção do passivo permanente do 

Fundo de Previdência, diferença apurada pela auditoria no importe de 

R$805.939,63 quanto ao saldo patrimonial, ausência de 

contabilização do valor de R$232.606,03, no Balanço Patrimonial a 
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título de dívida consolidada, relativo ao acordo de parcelamento de 

débito perante a Previdência Municipal, firmado em 22/12/08, 

descumprindo assim o disposto no artigo 50, II, da LRF, divergência 

quanto ao valor constante do boletim de caixa em 31/12/08);  

Evolução da Dívida (apuração da dívida consolidada líquida da 

municipalidade encontra-se prejudicada ante a ausência da 

consolidação da escrituração do passivo permanente do Fundo de 

Previdência e divergência com os dados inseridos junto ao Audesp); 

Transferência de Recursos Recebidos (não comprovação de prestação 

de contas junto ao Estado, de diversos recursos recebidos);  

Licitações e Contratos (infringências à Lei 8666/93);  Execução 

Contratual (irregularidade na execução contratual decorrente da 

dispensa 38/08);  Ordem Cronológica de Pagamentos 

(descumprimento do artigo 5º da Lei 8666/93, tendo em vista a 

existência de Restos a Pagar de 2002 e retificação dos dados do 

Audesp);  Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais ( 

disponibilidades de caixa  depositadas em bancos privados, não 

atendendo ao artigo 164, § 3º da Constituição da República); 

Restrições de Último Ano de Mandato (não atendimento ao artigo 42 

da Lei Fiscal) e Recomendações do Tribunal (reiteração quanto às 

falhas apontadas no exercício de 2006 e não cumprimento das 
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recomendações quanto a entrega intempestiva dos dados da 

Audesp).  

Após ter glosado despesas canceladas, gastos não 

empenhados de exercício anterior com recursos recebidos de outras 

esferas de governo, cancelamento de Restos a Pagar, despesa com 

veículo utilizado pela Guarda Civil e Restos a Pagar sem 

disponibilidade financeira, a Auditoria verificou que a Municipalidade 

aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino 24,45% das 

receitas resultantes de impostos, empregando 98,47% dos recursos 

advindos do Fundeb, sendo 65,89% destinados à remuneração dos 

profissionais do magistério. 

Houve empenhamento e pagamento total no 

primeiro trimestre de 2009 da parcela diferida do Fundeb, dando 

atendimento ao artigo 21, § 2º da Lei Federal 11.494/07.  

Os gastos com pessoal corresponderam a 46,69% 

da Receita Corrente Líquida. 

No tocante à aplicação na saúde, UR-7  apurou que 

as despesas equivaleram a 20,48% do produto da arrecadação de 

impostos, fl. 26. 
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 O resultado da execução orçamentária foi 

deficitário na ordem de 3,131%.  

Durante o exercício examinado realizaram-se 

admissões de pessoal por prazo determinado, tratadas no TC-

705/007/09 e 706/007/09, bem como por concurso público TCs 

1605/007/08 e 704/007/09.  

A UR-7 registrou a ausência de mapa orçamentário  

relativo ao exercício de 2008 e de precatórios de exercícios 

anteriores. 

Procedeu-se à regular notificação dos interessados, 

tendo o Prefeito apresentado a defesa de fls. 62/78, com a  

documentação de fls. 79/133. 

Acompanham os presentes autos o Acessório 1 (TC 

2037/126/08) e os expedientes TCs-95/007/08, 36192/026/08, 

21944/026/08, 38733/026/08, 45603/026/08, 776/007/09, 

13046/026/10 e 43326/026/09. 

No primeiro, a Prefeitura Municipal de Piracaia 

encaminhou solicitação de autorização efetuada pela municipalidade 

ao Ministério da Fazenda para contratação de empréstimo junto ao 

BNDES. 

                                    
1 Sem a apropriação das receitas e despesas do fundo especial de previdência. 
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Segundo a Auditoria, não houve concretização de 

referido ajuste.  

No TC-36192/026/08, José Roberto Santiago 

Gomes, Deputado Federal, apontou eventuais irregularidades 

relacionadas às festividades decorrentes do aniversário da cidade. 

No TC-13046/026/10 é solicitado pelo Ministério 

Público informações acerca da citada festa.  

A matéria serviu de subsídios às contas do 

exercício de 2008, sendo que a UR-7 não identificou qualquer mácula, 

constatando “in loco”, o ingresso aos cofres públicos, das 

importâncias objeto da taxa cobrada dos barraqueiros, tendo anexado 

ao referido expediente a documentação comprovando a regularidade 

da matéria. 

No TC-43326/026/09, a Prefeita atual noticia a 

instauração de sindicância para apuração de fatos envolvendo os 

termos de aditamento relacionados ao ajuste decorrente da Tomada 

de Preços nº 5/2008, Processo 92/2008, referente à construção da 

Escola de Ensino Fundamental da Vila Teodoro, iniciada em 2008, 

apontando que na nota de empenho nº 7809, de 31.12.2008, a 

mesma apresentava-se sem assinatura da ex-gestora, não sendo 

publicada.  
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Os TCs 21944/026/08 e TC-45603/026/08 foram 

remetidos pela Prefeitura Municipal de Piracaia relativamente à 

Processo Administrativo Disciplinar, instaurado para apurar 

responsabilidade funcional de Davi Bueno, ocupante do cargo de 

calceteiro, cuja conclusão final foi pela improcedência do processo, 

absolvendo o indiciado da imputação que lhe foi feita, haja vista não 

ter restado caracterizado o abandono de emprego prolatado. 

No TC-38733/026/08, a Prefeitura encaminhou 

cópia do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado para apurar 

responsabilidade funcional de Charles Luis de Oliveira, ocupante do 

cargo de Monitor Escolar, no período de fevereiro de 2006 a janeiro 

de 2007, cuja decisão final resultou na destituição da função 

comissionada do servidor (Assessor de Cultura e Desportos). 

No TC-776/007/09 são apontadas irregularidades 

verificadas pela Auditoria nos seguintes processos licitatórios 

realizados pela Prefeitura no exercício de 2008: Pregão 3/08, 

Dispensa 38/08, TP 05/08 e dispensa decorrente do Convite 36/08. 

A UR-7 indicou que o Poder Executivo não atendeu 

ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que, em 

30.04.2008, havia liquidez de R$ 3.701.056,70 e em 31.12.08 de R$ 

-132.938,57. 
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Em relação ao ensino, Assessoria Técnica verificou 

que entre as despesas efetuadas com recursos de auxílios e 

subvenções (QESE, convênios e outros), existiam algumas pagas com 

recursos similares recebidos em 2007, sendo que o montante total 

desses dispêndios2 havia sido deduzido dos cálculos do ensino, 

consoante fls. 129 do Anexo I, por serem vinculados.  

Todavia, indicou, como apontado pela defesa, que 

a Auditoria novamente procedeu à glosa das despesas gastas com 

recursos vinculados de 2007, consoante indicado no item 2.2.1.1. 

“Glosas da Auditoria”. Assim, atestou que efetivamente houve 

duplicidade na exclusão.  

Deste modo, refez os cálculos, verificando que a 

aplicação na manutenção do ensino passou para 25,49%,atendendo, 

portanto, ao artigo 212 da Constituição Federal.  

No mais, registrou a aplicação de 98,47% dos 

recursos do Fundeb no exercício, sendo a parcela diferida empregada 

no 1º trimestre de 2009, utilizando 65,89% do total nas despesas 

com profissionais do magistério.  

  Analisando o processado sob o aspecto 

econômico, Assessoria Técnica indicou, diante das alegações da 

                                    
2 Abrangendo as despesas gastas com recursos recebidos em 2007 e 2008. 
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defesa, que para uma análise gerencial os resultados do fundo 

previdenciário devem ser excluídos.  

Observou, contudo, que, no seu entendimento, as 

falhas verificadas nas contas não eram graves e poderiam ser objeto 

de recomendação para futuro acerto.  

Registrou que a origem informou a correção em 

2009 da  ausência de escrituração de R$ 232.606,03 no Balanço 

Patrimonial, do acordo de parcelamento de débito celebrado com 

Previdência Municipal.  

Em relação ao não atendimento do artigo 42 da Lei 

Fiscal, verificou que o saldo de restos a pagar não processados  ao 

final do exercício (R$ 550.661,07) era maior que a indisponibilidade 

de caixa existente de R$ 132.938,57. Assim, entendeu que a falha 

poderia ser relevada.  

Sob o aspecto jurídico, ATJ considerou que o 

repasse de valores à Câmara a maior do que estava originalmente 

orçado, era passível de relevação  visto que esse não ultrapassou o 

limite estabelecido no artigo 29-A, inciso I da Constituição Federal, 

registrando, outrossim, que o Legislativo procedera à devolução de 

tal montante.   

Quanto às demais falhas verificadas, observou que  
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foram sanadas ou eram formais, sendo passíveis de relevação.  

Assim, com o aval de sua Chefia, concluiu pela 

emissão de parecer favorável.  

Posteriormente, a Prefeitura encaminhou 

documentação objetivando demonstrar a interposição de execução 

fiscal contra o servidor Charles Luis de Oliveira.  

É o relatório.  

  
C 
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VOTO 
 
 

As  contas do Município de Piracaia, relativas 

ao exercício de 2008, apresentaram os seguintes resultados: 

Execução Orçamentária: Déficit de 3,13% - R$ -1.110.355,03 

Aplicação ensino: 25,49% Magistério: 65,89% FUNDEB: 98,47% 

Despesas com pessoal/reflexos: 46,69% Saúde: 20,48% 

Remuneração dos Agentes Políticos: em ordem.  

As disposições constitucionais e legais relativas aos 

gastos com pessoal, ensino e saúde foram respeitadas. 

Em relação ao ensino, considero correto o acerto 

efetuado pela Assessoria Técnica, pois efetivamente a glosa das 

despesas pagas com recursos provenientes de auxílios/subvenções  

foi efetuada em duplicidade.  

Quanto à exclusão do veículo, tenho que a defesa 

não apresentou elementos no sentido de demonstrar a sua utilização 

unicamente pelo ensino.  

As normas do artigo 21, parágrafo único, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal foram respeitadas, consoante demonstrado 

na fl. 48.  
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Quanto aos precatórios, inexistiam mapas 

expedidos pelo Judiciário para inclusão no exercício de 2008  e 

débitos relativos a exercícios anteriores. 

No tocante à verificação do artigo 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, tenho por adequada a exclusão das despesas 

não processadas, tendo em vista não serem exigíveis no exercício.  

Assim, nota-se que no final do exercício havia 

disponibilidade financeira suficiente para respaldar os gastos inscritos 

em restos a pagar, restando R$ 417.722,503. 

Quanto aos repasses à Câmara, efetivamente 

houve incorreção por ter efetuado transferência  sem dotação 

orçamentária suficiente para cobrí-la.   

Todavia, a mácula pode ser excepcionalmente 

relevada, pois o limite máximo do artigo 29-A da Constituição Federal 

foi observado (4,3%) , tendo o Legislativo procedido à devolução 

daquele valor. 

Deverão ser analisados em autos próprios – 

Exame de Termos Contratuais – as contratações decorrentes da 

Dispensa de Licitação 38/08, bem como sua execução,  providência 

que fica desde já determinada à Auditoria.  

                                    
3 No  mesmo sentido, voto por mim relatado na sessão de 14.06.2010 – 
  TC-2092/026/08 -  
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Idêntico procedimento deverá ser efetuado em 

relação à Tomada de Preços 5/08, objetivando a apuração de 

responsabilidades por eventuais incorreções na licitação e ajuste, 

observando que à atual Administração cabe acompanhar com rigor a 

sua execução.   

O expediente TC-776/007/09 deverá permanecer 

na Auditoria para auxiliar na elaboração de referidos TCs.  

No tocante ao apontado no TC-36192/026/08, a 

UR-7 não identificou qualquer mácula nas festividades relativas ao 

aniversário da cidade, constatando “in loco”, o ingresso aos cofres 

públicos, das importâncias objeto da taxa cobrada dos barraqueiros. 

Em relação às demais falhas, a origem prestou 

esclarecimentos e informou a adoção de providências para correção 

de  alguns itens, situação que deverá ser verificada pela fiscalização 

no próximo roteiro fiscalizador. Cabem recomendações. 

Diante do exposto, VOTO pela emissão de 

parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Piracaia, 

relativas ao exercício de 2008, excetuados os atos pendentes de 

julgamento pelo Tribunal, consignando a licitude no pagamento da 

remuneração dos Agentes Políticos.  
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Recomende-se ao Prefeito para que adote medidas 

objetivando incrementar medidas a fim de melhorar o desempenho 

na cobrança da dívida ativa; corrija, se ainda persistir as situações 

apontadas pela Auditoria nos itens Resultados Financeiro e Econômico 

e Consistência entre os Sistemas Econômico e Patrimonial, licitações 

e planejamento e execução física e  verifique, com rigor, a execução 

do contrato Processo nº 92/08.   

Arquivem-se os expedientes que acompanham os 

presentes autos, com exceção do TC-776/007/09.  

Quanto ao TC-36192/026/08, encaminhe-se cópias 

de fls. 33/42 do referido expediente a seu ilustre subscritor. Cópias 

de idêntico teor devem ser remetidas ao Ministério Público, por conta 

do contido no TC-13046/026/10.  

 
 

OLAVO SILVA JÚNIOR 
Substituto de Conselheiro 

 


