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RELATÓRIO 
 

 
Cuidam os autos do exame das contas da 

Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, relativas ao 

exercício de 2014. 

Responsável pela instrução preliminar, a Unidade 

Regional de Marília – UR-4 elaborou o relatório de fls. 36/76, 

consignando os apontamentos que seguem: 

PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS – autorização na Lei 

Orçamentária Anual – LOA para abertura de créditos acima do 

percentual de 20%. 

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA 

FISCAL – falta de criação do Serviço de Informação ao Cidadão. 
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CONTROLE INTERNO – o cargo de Controlador Interno é ocupado 

por servidor comissionado, desatendendo aos artigos 31 e 74 da 

Constituição Federal. 

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – superávit de 

6,27%; alterações orçamentárias correspondentes a 49,69% da 

despesa fixada, denotando planejamento inadequado; abertura de 

créditos adicionais com base em excesso de arrecadação, desprovidos 

de recursos financeiros para respectiva cobertura, contrariando ao 

disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64; ausência de envio 

das alterações orçamentárias ao Sistema Audesp. 

DÍVIDA DE LONGO PRAZO – falta de fidedignidade nos registros do 

saldo devido, em detrimento aos Princípios da Transparência e da 

Evidenciação Contábil. 

FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS – ausência de contabilização e 

registro de precatórios a receber. 

DÍVIDA ATIVA – elevação de 12,04%, em relação ao ano anterior; 

inobservância do artigo 85 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo em 

vista a falta de provisionamento para perdas na escrituração; 

classificação da totalidade dos valores a receber no “Ativo Não 

Circulante”; ausência de transparência e evidenciação contábil nos 

cancelamentos efetuados. 
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DESPESA DE PESSOAL – equivalente a 48,84% da Receita Corrente 

Líquida; a Fiscalização promoveu ajustes nos cálculos, incluindo o 

montante1 despendido com o pessoal da Companhia Prudentina de 

Desenvolvimento – PRUDENCO, assim como as despesas realizadas 

com substituição de mão de obra2.  

APLICAÇÃO NO ENSINO – destinação de 28,11% da receita de 

impostos no ensino global; utilização de 99,94% dos recursos 

advindos do FUNDEB durante o exercício; através de conta bancária 

vinculada, empregou a parcela diferida no primeiro trimestre de 

2015, em atendimento ao § 2º, do artigo 21 da Lei nº 11.494/07; da 

receita proveniente do aludido Fundo aplicou 76,79% na valorização 

do magistério; a Fiscalização promoveu ajustes relativos às despesas 

com recursos próprios, FUNDEB/40% e FUNDEB/60% e de gastos não 

amparados no artigo 70 da LDB (quadro demonstrativo de fl. 50). 

DESPESAS COM SAÚDE – despendeu 23,58% da receita de 

impostos no setor.  

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS – o Balanço Patrimonial não 

registra corretamente as pendências judiciais, em detrimento aos 

princípios da Transparência e da Evidenciação Contábil. 

                                    
1 R$ 34.668.701,42. 
2 Contrato de terceirização celebrado com Barreiras Prestadora de Serviços Ltda. 

ME. 
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ADIANTAMENTOS - concessão a Agentes Políticos, em desacordo 

com o disposto no artigo 68 da Lei Federal nº 4.320/64. 

TESOURARIA – existência de grande quantidade de contas inativas. 

ALMOXARIFADO – divergências entre o número de materiais 

registrado no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação e o 

constante do estoque físico; inobservância do artigo 76 da Lei Federal 

nº 4.320/64. 

BENS PATRIMONIAIS – descompasso entre o saldo de bens móveis 

anotado nos registros do setor e o total contabilizado no Balanço 

Patrimonial.  

FORMALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES, INEXIGIBILIDADES E 

DISPENSAS – ausência de fidedignidade no envio de dados ao 

Sistema AUDESP.  

FALHAS DE INSTRUÇÃO – inobservância de ditames da Lei Federal 

nº 8.666/93. 

COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS E RESÍDUOS 

SÓLIDOS – lançamento de resíduos sólidos a céu aberto, em 

desrespeito à Lei Federal nº 12.305/10. 

LIVROS E REGISTROS – constatada a boa ordem, à exceção dos 

registros referentes à Dívida Ativa. 
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FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA 

AUDESP – inconsistências nas informações transmitidas pela origem 

ao referido Sistema. 

QUADRO DE PESSOAL – cargos em comissão desprovidos das 

características de direção, chefia e assessoramento, em detrimento 

ao inciso V, do artigo 37 da Constituição Federal. 

GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – concessão de gratificação 

a ocupantes de cargos em comissão sem definição de critérios e de 

percentuais, com pagamento de forma indiscriminada; falta de 

regulamentação para a concessão das gratificações. 

ADICIONAL DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO – pagamento de 

adicional3 aos servidores efetivos, com amparo na Lei Municipal nº 

4.110/95, alterada pela Lei Municipal nº 4.715/97; não obstante o 

amparo legal, a despesa mostra-se imprópria, pois alcança ocupantes 

de cargos que pela natureza de suas atribuições já exigem formação 

em nível superior para investidura. 

PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO A INATIVOS E 

PENSIONISTAS – pagamento indevido de verba de caráter 

indenizatório aos inativos. 

                                    
3 65% do salário-base. 
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ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL – cumprimento parcial das 

recomendações exaradas por esta E.Corte em r. Pareceres de contas 

anteriores. 

Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 

Secretários Municipais foram fixados pela Lei Municipal nº 7.813/12. 

De acordo com os cálculos da Fiscalização, não 

ocorreram pagamentos a maior do que os fixados durante o exercício. 

Foram apresentadas as declarações de bens, nos 

termos da Lei Federal nº 8.429/92. 

Procedeu-se à regular notificação do responsável 

(fl. 81). A Prefeitura, por sua advogada, requereu prorrogação de 

prazo para apresentação da defesa, deferido nos termos do despacho 

de fl. 92.  

Posteriormente, o Município, por seus 

Procuradores, apresentou as alegações de defesa constantes às fls. 

93/145. 

Assessoria de ATJ, quanto aos aspectos de ordem 

econômica, destacou o superávit na execução do orçamento e os 

demais resultados contábeis positivos, assim como a regularidade no 
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pagamento dos precatórios, não vislumbrando empecilhos à 

aprovação das contas. 

Chefia do Órgão concluiu pela emissão de parecer 

favorável. 

O d. MPC também opinou no sentido da aprovação 

das contas, sem prejuízo de recomendações e da proposta de 

formação de apartados para o exame do contido nos itens D.3.2, 

D.3.3 e D.3.4 (pagamentos de gratificação de representação, de 

adicional de nível universitário e de vale-alimentação a servidores 

inativos).  

Subsidiou o exame dos presentes autos o 

Acessório nº 01, TC-330/126/14, versando sobre o Acompanhamento 

da Gestão Fiscal. 

Também acompanhou a análise deste feito o 

expediente TC-12107/026/15, pelo qual o Ministério Público Federal, 

por seu Procurador da República em Presidente Prudente, Luís 

Roberto Gomes, encaminha cópia do “Contrato de Repasse”, 

decorrente de acordo judicial, celebrado em 06/11/2014 entre a 

Caixa Econômica Federal, a Companhia Energética de São Paulo - 

CESP e a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente.  
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A UR-5 informou que a matéria em questão foi 

objeto de análise específica no TC-23/005/15, com determinação no 

sentido de seu arquivamento (item D.4 do relatório – fls. 72/73). 

Nos termos do despacho publicado no DOE de 

27/08/16 (fl. 158), restou deferido o pedido de vista ao final da 

instrução. Contudo, o prazo concedido transcorreu “in albis”. 

Este é o relatório. 
S 
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VOTO  
 

 
As contas da Prefeitura Municipal de 

Presidente Prudente, relativas ao exercício de 2014, 

apresentaram os seguintes resultados: 

 

ITENS RESULTADOS 
Ensino 28,11% 

FUNDEB  100% 

Magistério 76,79% 

Pessoal 48,84% 

Saúde 23,58% 

Transferências ao Legislativo 2,01% 

Execução Orçamentária Superávit de 6,27% = R$ 31.403.194,23  

Resultado Financeiro Positivo = R$ 171.820.227,08 

Remuneração dos Agentes Políticos Regular 

Ordem Cronológica de Pagamentos Regular 

Precatórios Regular 

Encargos Sociais Regular 

 

A Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 

evidenciou o pleno cumprimento dos mandamentos constitucionais e 

legais relativos à: Aplicação dos Recursos no Ensino (Global, FUNDEB 

e Magistério); Dispêndios com Saúde; Transferências Financeiras à 

Câmara; e Pagamentos dos Subsídios dos Agentes Políticos.  

Ainda sobre os aspectos relacionados ao setor 

educacional, oportuno registrar a existência de acordo firmado e 

devidamente homologado, entre o Executivo e o Ministério Público 
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Estadual, com vistas a garantir o atendimento gradativo da demanda 

reprimida de crianças de 0 a 3 anos de idade em creches do Município 

(doc. 10).  Assim, deverá o seu efetivo cumprimento ser 

acompanhado pelo Órgão Fiscalizador. 

Com relação às Despesas com Pessoal, acolho os 

ajustes promovidos pela Equipe de Fiscalização4, consignando que os 

gastos com o segmento atingiram 48,84% da Receita Corrente 

Líquida, atendendo ao estabelecido no artigo 20, inciso III, “b”, da Lei 

de Responsabilidade Fiscal.  

No que respeita aos Precatórios, o Município 

efetuou o pagamento da quantia determinada pela Emenda 

Constitucional nº 62/09, bem como do parcelamento5 firmado junto 

ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo referente à diferença 

devida nos anos de 2010 a 2013. Quitou ainda a totalidade dos 

requisitórios de baixa monta incidentes no exercício. 

                                    
4 Inclusão do montante despendido com o pessoal da PRUDENCO (art.1º, parágrafo 

único, da Lei Municipal nº 6.368/05), sociedade de economia mista, restringindo a 

prestação dos serviços única e exclusivamente à Administração do Município de 

Presidente Prudente. Diante da submissão aos recursos advindos da Prefeitura, 

equipara-se à empresa pública dependente, nos termos do artigo 2º, inciso III, da 

LRF e, como tal, sujeita à inclusão de sua despesa nos gastos laborais do Executivo. 

O mesmo procedimento foi adotado nas contas de 2012 e 2013. 
5 Pagamento de 10 (dez) parcelas em 2014, do total de 34 (trinta e quatro) 

existentes, totalizando o montante de R$ 1.470.332,04.  
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A ausência de registro adequado do passivo 

judicial no Balanço Patrimonial é aspecto passível de alerta ao 

Administrador. 

A execução do orçamento apresentou superávit de 

6,27%. Os resultados financeiro e econômico revelaram-se 

igualmente positivos.  

O percentual de investimentos foi de 13,69% da 

Receita Corrente Líquida. 

A Dívida de Curto Prazo exibiu ao final do exercício 

o saldo de R$ 5.173.771,96, sendo que a Prefeitura possuía liquidez 

suficiente em face dos compromissos dessa natureza (item B.1.3 – 

fl.41). 

Na linha do entendimento exposto pela Assessoria 

Especializada de ATJ, tenho que as alterações do orçamento 

(49,69%) ocorridas no período em exame também não inquinaram os 

demonstrativos, cabendo alerta à origem no sentido de aperfeiçoar as 

futuras propostas orçamentárias e, em respeito à responsabilidade 

fiscal, evitar elevada margem de abertura dos créditos adicionais, 

com a utilização imoderada de transposições, remanejamentos e 

transferências, devendo o Administrador, para tanto, observar aos 
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mandamentos da Lei Federal nº 4.320/64, assim como ao teor dos 

Comunicados SDG nºs 29/10, 18/15 e 32/15. 

Quanto à coleta e destinação de rejeitos e resíduos 

sólidos, o Município buscou encerrar as atividades do atual lixão e 

implantar um novo aterro sanitário, em atendimento às normas 

ambientais, havendo, inclusive, participação da CETESB na definição 

das exigências técnicas para a escolha da área e construção do novo 

aterro, conforme acordo pactuado com o Ministério Público Estadual 

(doc.13). 

 A Municipalidade também possui contrato firmado 

com a Cooperativa de Catadores para Reciclagem e 

Reaproveitamento de Resíduos (Cooperlix), que resulta na coleta 

seletiva e reciclagem ou reaproveitamento dos resíduos sólidos não 

orgânicos (doc.14). 

A respeito da crítica da Fiscalização em relação à 

existência de cargos em comissão desprovidos das características 

estabelecidas no inciso V, do artigo 37 da Carta Magna, a origem 

noticiou a existência de Ação Civil Pública em trâmite na 5ª Vara Cível 

da Comarca de Presidente Prudente, discutindo os cargos apontados6 

                                    
6 Auxiliares Técnicos, Oficial de Gabinete, Assessor para Assuntos Especiais, Monitor 

de Esportes, Assistente Técnico de Modalidade Olímpica (fl.139). 
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e outros existentes no Município (doc. 15), encontrando-se a matéria 

“sub judice”. 

Informou, também, sobre a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 0117689.17.2013.8.26.0000 julgada 

procedente, reconhecendo a inconstitucionalidade de leis do Município 

de Presidente Prudente referentes à criação de cargos de provimento 

em comissão, ressaltando, contudo, o cabimento da modulação dos 

efeitos da declaração, a fim de propiciar a reorganização da estrutura 

administrativa do Município; todavia, a matéria pende de apreciação 

em Instância Superior, tendo em vista Recurso Extraordinário 

interposto pelo Município (doc. 17). 

Os assuntos relativos ao pagamento de 

Gratificação de Representação, Adicional de Nível Universitário e de 

Vale-Alimentação aos servidores inativos constituem objeto de Ação 

Direta de Inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2155534-

15.2014.8.26.0000, a qual foi julgada procedente, embora 

encontrando-se em grau de recurso (doc.19). 

Tendo em vista que a matéria acima referida ainda 

se encontra pendente de decisão na esfera judicial e considerando, 
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também, a existência de autos apartados7 no âmbito desta Corte, 

constituídos para o tratamento específico das matérias referentes à 

Gratificação de Representação e de Pagamento de Vale-Alimentação a 

Pensionistas, deixo, no momento, de adotar outras providências a 

respeito. 

Quanto ao Adicional de Nível Universitário, 

recomendações foram expedidas quando da apreciação das contas do 

exercício pretérito, no sentido de que a Prefeitura revise sua 

estrutura funcional e o regramento correlato, procedendo às 

adequações necessárias, cujo Parecer foi publicado em 18/07/2015, 

portanto sem tempo hábil para sua colocação em prática. 

Diante disso, a Fiscalização, em próximos roteiros, 

deverá verificar a adoção das medidas necessárias. 

Por derradeiro, tenho que as alegações de defesa 

ofertadas pela origem lograram justificar algumas das falhas 

apuradas durante a instrução (Planejamento das Políticas Públicas, 

Fiscalização das Receitas, Dívida Ativa, Despesas com Ensino, 

Precatórios, Adiantamentos, Almoxarifado, Bens Patrimoniais e 

Licitação), anunciando, ainda, medidas regularizadoras sobre outros 

                                    
7 TCs-800435/379/12 e 800434/379/12 (conforme decisão da C. Primeira Câmara, 

em sessão de 11/11/2014, nos autos do TC-1789/026/12, contas da PM de 

Presidente Prudente, referentes ao exercício de 2012). 
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pontos (Serviço de Informação ao Cidadão, Controle Interno e 

Iluminação Pública),  podendo, com isso, ser relevadas diante de sua 

natureza formal, e constituindo-se em objeto de recomendações à 

Administração.  

Nessa conformidade e acolhendo as manifestações 

de ATJ e do d. MPC, voto pela emissão de parecer favorável às 

contas da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, 

relativas ao exercício de 2014, excetuados os atos pendentes 

de julgamento pelo Tribunal. 

À margem do voto e mediante ofício, recomende-

se ao Chefe do Executivo o que segue: aperfeiçoe sua programação 

orçamentária, observando as regras impostas pela Lei nº 4.320/64, 

de modo a evitar a elevada modificação do orçamento, quer mediante 

créditos adicionais ou por meio de transposições, transferências e 

remanejamentos; considere que a margem orçamentária para 

abertura de créditos adicionais deve ser moderada, com vistas ao 

adequado planejamento, nos termos propostos na Lei Fiscal, 

observando, ainda, o teor dos Comunicados SDG nº 19/10, 18/15 e 

32/15; dê atendimento aos ditames da Lei Federal nº 8.666/93, nas 

futuras licitações levadas a efeito; proceda ao adequado registro do 

passivo judicial de precatórios no Balanço Patrimonial; observe os 
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mandamentos contidos na Lei Federal nº 4.320/64, quando dos 

adiantamentos realizados; guarde consonância entre os dados da 

origem e aqueles transmitidos ao Sistema Audesp.  

Por derradeiro, caberá à UR-5 verificar quando da 

futura inspeção in loco, a efetiva adoção das providências anunciadas 

nas razões de defesa sobre os tópicos: Planejamento das Políticas 

Públicas e Acesso à Informação Pública (elaboração do Serviço de 

Informação ao Cidadão); Controle Interno; e Iluminação Pública.  

Deverá, também, acompanhar o cumprimento do 

noticiado acordo homologado entre a Prefeitura e o Ministério Público 

Estadual, com vistas a garantir o atendimento gradativo da demanda 

reprimida de crianças de 0 a 3 anos de idade em creches do 

Município, consoante consignado neste voto. 

Arquive-se o expediente TC-012107/026/15, uma 

vez que o assunto nele contido foi tratado em item próprio pela 

Fiscalização. 

 
RENATO MARTINS COSTA 

Conselheiro 


