TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

PRIMEIRA CÂMARA

SESSÃO DE 14.10.14

ITEM Nº 083

TC-002095/026/12
Prefeitura Municipal: Nantes.
Exercício: 2012.
Prefeito(s): Jorge Luiz Souza Pinto.
Advogado(s): Gervaldo de Castilho e Fábio Luiz Alves Meira.
Acompanha(m): TC-002095/126/12 e Expediente(s): TC-011951/026/14.
Procurador(es) de Contas: José Mendes Neto.
Fiscalizada por:
UR-5 - DSF-II.
Fiscalização atual:UR-5 - DSF-II.

- Aplicação total no ensino:
- Investimento no magistério:
- Total de despesas com Fundeb:
- Superávit da execução orçamentária:
- Transferências à Câmara:
- Gastos com pessoal:
- Despesas com saúde:
- Remuneração dos agentes políticos:
- Encargos sociais:
- Precatórios:
- Cumprimento do art. 42 da LRF:
- Gastos com pessoal últimos 180 dias:
- Despesas com publicidade:

31,33%
73,53%
100,0%
1,16%
5,52%
43,71%
25,30%
em ordem
em ordem
em ordem
em ordem
em ordem
em ordem

(mínimo 25%)
(mínimo 60%)
(R$ 150.366,75)
(máximo 7%)
(máximo 54%)
(mínimo 15%)

Em exame as contas anuais do exercício de 2012 da Prefeitura
Municipal de Nantes, cuja fiscalização ―in loco‖ esteve a cargo da Unidade Regional de
Presidente Prudente – UR-5.
Os pontos destacados e consolidados no relatório elaborado pela
fiscalização às fls.13/54, encontram-se reproduzidos na Conclusão, dos quais destaco:
A.1 PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Apesar da LDO estabelecer custos estimados, indicadores e metas físicas, estes são confusos e
não permitem aferição de eficácia e efetividade;
Descompasso entre a LDO e a LOA quanto ao limite para abertura de créditos adicionais
suplementares;
O Município não editou o Plano de Saneamento Básico;
O Município não editou o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
A.2 A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL
A Prefeitura não criou o Serviço de Informação ao Cidadão.
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A.3 DO CONTROLE INTERNO
A Prefeitura não regulamentou seu sistema de controle interno;
O responsável pelo Controle Interno exerce cargo comissionado na Administração;
O Controle Interno não cumpriu a contento suas funções, houve furto e este não consta dos
relatórios de controle interno.
B.1.1 RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Excessiva abertura de créditos adicionais que demonstra falhas no planejamento e na priorização
da programação das ações, com afronta ao artigo 1º, §1º, da LRF;
Abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação em montante superior ao superávit de
arrecadação.
B.1.5 FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS
A Prefeitura não adotou providências para a cobrança do ISSQN em relação à atividade dos
cartórios.
B.5.1 ENCARGOS
Não houve recolhimentos de FGTS referentes aos servidores temporários.
B.5.3 DEMAIS DESPESAS ELEGÍVEIS PARA ANÁLISE
a) Despesas com a prestação de serviços especializados de assessoria técnica de engenharia,
havendo no exercício prorrogação contratual sem justificativa (Dermeval Ramos Neto);
b)Sucessivos aditamentos celebrados com a empresa Visão Assessoria, Consultoria e
Planejamento Ltda., o valor do contrato mais termos aditivos já somaram R$ 257.183,80, sendo
que a modalidade de licitação utilizada para a contratação dessa empresa foi convite, afronta ao
art. 37, inciso XXI da Constituição Federal; Desatendimento ao inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93;
Prorrogações não justificadas, não havendo no Edital/Contrato qualquer previsão da possibilidade
de prorrogação. Despesas com assessoria sem demonstrar realização de serviços extraordinários,
que demandassem a contratação de empresa especializada;
c) Despesas com assessoria na área da educação (R$ 6.000,00), mesmo já havendo outra empresa
contratada para prestar esse mesmo tipo de serviço (Neomídia Capacitação e Desenvolvimento
Profissional Ltda.;
d) Despesas com assessoria em relações públicas (R$ 30.000,00), sem comprovação da necessidade
ou finalidade pública desse tipo de gasto, considerando o porte do município; Profissional
contratado com título de bacharel em Direito, curso de área diferente do objeto da assessoria;
Empresa contratada em 2010, tendo sido realizado termos aditivos desde então, mesmo sem
justificativas ou comprovação da necessidade da continuação dos serviços. Não há comprovação
de que os serviços tenham sido executados (Adilson Funari Zancheta).
B.6 TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS:
Não há um servidor com a função ou atribuições de almoxarife; Registro de entradas e saídas
simultâneas; Não foram registradas entradas de materiais no sistema do almoxarifado; Diferença
entre o total de entrada de mercadorias e o total liquidado no exercício.
O Município não realizou o levantamento geral dos bens móveis e imóveis, nos termos do artigo
96 da Lei Federal n.º 4.320/64.
C.1 FORMALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES
Falta de fidedignidade nas informações encaminhadas ao sistema AUDESP.
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C.1.1 FALHAS DE INSTRUÇÃO:
CONVITES N°S 01/2012, 02/2012 E 03/2012:
Os convites foram realizados às mesmas empresas, sendo que os certames contaram com a
participação de apenas um licitante;
Conforme apurado pela MD. Promotoria de Justiça de Iepê, a empresa vencedora pertence ao
próprio Prefeito Municipal, incidindo a proibição constante no artigo 68 c.c. o artigo 18, inciso I,
alínea a, da Lei Orgânica Municipal, segundo a qual o Prefeito não poderá, desde a posse, sob
pena de perda do mandato, firmar ou manter contrato com a Prefeitura Municipal de Nantes.
Afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade, insculpidos no artigo 37, caput, da
Constituição Federal.
PROCESSOS DE INEXIGIBILIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS:
Contratações de shows por inexigibilidade de forma irregular.
c)PRORROGAÇÕES DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS:
Atas de registros de preços prorrogadas além dos 12 meses, em infração ao artigo 15, § 3º, inciso
III, da Lei 8.666/93.
C.2.4.3 Coleta e disposição final de rejeitos e resíduos sólidos
O Município ainda lança, a céu aberto (lixões), seus resíduos sólidos, em desrespeito à Lei federal
nº 12.305, de 2010.
D.1 ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS
Não há divulgação, na página eletrônica do Município: PPA, LDO, LOA, balanços de exercício,
parecer prévio do Tribunal de Contas, RGF e RREO;
Audiências públicas realizadas em horário comercial, não contribuindo para a participação da
população; Publicação e divulgação do RGF e do RREO em atraso.
D.2 FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP
Foram constatadas divergências entre os dados informados pela Origem e aqueles apurados no
Sistema AUDESP.
D.3.1 QUADRO DE PESSOAL
Cargos em comissão não existentes no Quadro de Pessoal: Coordenador Pedagógico (2), Diretor
de Escola (1) e Supervisor de Ensino(1); irregularmente providos em 31/12/2012.
D.3.2 ADMISSÕES POR PRAZO INDETERMINADO
As admissões de pessoal por prazo determinado são realizadas através de portarias, nas quais
não constam prazo de término; Servidores ―temporários‖ que trabalham há mais de 3 anos,
caracterizando-se como contratações por prazo indeterminado.
D.5 ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL
Entrega intempestiva de informações ao sistema AUDESP; Descumprimento de recomendações
deste E. Tribunal.

Quanto ao Resultado da Execução Orçamentária, a fiscalização
apurou a seguinte situação:
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Receitas
Receitas Correntes
Receitas de Capital
Deduções da Receita
Receitas Intraorçamentárias
Subtotal das Receitas
Outros Ajustes
Total das Receitas

Previsão
14.097.100,00
(2.170.100,00)
11.927.000,00

Realização
14.324.561,92
784.396,32
(2.141.490,02)
12.967.468,22
12.967.468,22

11.927.000,00

Excesso de Arrecadação
Despesas Empenhadas
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Reserva de Contingência
Despesas Intraorçamentárias
Repasses de duodécimos à CM
(-) Devolução de duodécimos
Transf. Financeiras à Adm Indireta
Subtotal das Despesas
Outros Ajustes
Total das Despesas

Fixação Final
12.033.500,00
580.005,36
29.000,00
696.000,00
13.338.505,36
13.338.505,36

AV %
110,47%
6,05%

-1,32%
0,00%

100,00%

1.040.468,22

8,72%

8,02%

Execução
11.676.522,18
554.222,56
696.000,00
109.643,27
12.817.101,47
12.817.101,47

AH %
-2,97%
-4,45%

AV %
91,10%
4,32%

521.403,89

-3,91%

Economia Orçamentária
Resultado Ex. Orçamentária:

AH %
1,61%

Superávit

100,00%

150.366,75

4,07%
1,16%

Os repasses à Câmara foram efetuados nos termos do artigo 29-A
da Constituição Federal, conforme quadro abaixo:

Valor utilizado pela Câmara (repasse menos devolução )
Despesas com inativos
Subtotal
Receita Tributária ampliada do exercício anterior:
Percentual resultante

586.356,73
586.356,73
10.619.900,78
5,52%

2011

Os gastos com pessoal atingiram percentual abaixo do limite de 54%
da Receita Corrente Líquida, imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Período

dez/11

abr/12

ago/12

dez/12

% Permitido Legal
Gastos - A

54%

54%

54%

54%

4.811.329,48

5.478.971,44

5.456.601,22

5.745.298,67

5.478.971,44

5.456.601,22

5.745.298,67

12.772.607,04

13.133.377,76

13.311.132,89

13.145.582,45

13.133.377,76

13.311.132,89

13.145.582,45

(+) Inclusões da Fiscalização - B
(-) Exclusões da Fiscalização - C
Gastos Ajustados - D
RCL - E
(+) Inclusões da Fiscalização - F
(-) Exclusões da Fiscalização - G
RCL Ajustada - H
% Gasto = A / E
% Gasto Ajustado = D /H

37,67%

41,72%
41,72%

40,99%
40,99%

43,71%
43,71%

As despesas com a área da Saúde também superaram o percentual
mínimo de 15% das receitas exigido pela Constituição Federal e apresentaram a seguinte
posição:
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SAÚDE

Valores (R$)
11.061.951,55
243.934,93
11.305.886,48

Receitas de impostos
Ajustes da Fiscalização
Total das Receitas

2.785.984,62

Total das Despesas empenhadas com Recursos Próprios
Ajustes da Fiscalização
(-) Restos a Pagar Liquidados não pagos até 31.01.2013

12.550,41
2.798.535,03

Valor e percentual aplicado em ações e serviços da Saúde

Planejamento Atualizado da Saúde
Receita Prevista Atualizada
Despesa Fixada Atualizada
Índice Apurado

25,30%

11.115.750,00
2.992.700,00
26,92%

Na área do Ensino, o Poder Executivo apresentou os seguintes
índices de aplicação:
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
RECEITAS

11.061.951,55

(+/-) Ajustes da Fiscalização

243.934,93

Total de Receitas de Impostos - T.R.I.

11.305.886,48

FUNDEB - RECEITAS
Retenções

2.141.490,02

Transferências recebidas

1.178.979,47

Receitas de aplicações financeiras

3.963,34

(+/-) Ajustes da Fiscalização
Total das Receitas do FUNDEB - T.R.F.

1.182.942,81

FUNDEB - DESPESAS
Despesas com Magistério

869.761,79

(+/-) Outros ajustes da Fiscalização (60%)
Total das Despesas Líquidas com Magistério (mínimo: 60%)

869.761,79

Demais Despesas

410.672,91

(+/-) Outros ajustes da Fiscalização (40%)

73,53%

(97.491,89)

Total das Demais Despesas Líquidas (máximo: 40%)
Total aplicado no FUNDEB

313.181,02

26,47%

1.182.942,81

100,00%

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO
Educação Básica (exceto FUNDEB)

1.303.216,21

(+ ) FUNDEB retido

2.141.490,02

(—) Ganhos de aplicações financeiras
(—) FUNDEB retido e não aplicado no retorno
Aplicação efetuada até

31.12 .

2012

3.444.706,23

(+ ) FUNDEB: retenção de até 5%:
(—) Restos a Pagar não pagos até 31.01.

Aplic. no 1º trim. de

30,47%

2013

2013

(+/-) Outros ajustes da Fiscalização - Recursos Próprios
Aplicação final na Educação Básica

97.491,89
3.542.198,12

31,33%

PLANEJAMENTO ATUALIZADO DA EDUCAÇÃO
Receita Prevista Realizada

11.115.750,00

Despesa Fixada Atualizada

4.198.050,00

Índice Apurado

37,77%

Sobre as restrições de último ano de mandato, segundo a
fiscalização, o Poder Executivo atendeu ao art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

Evolução da liquidez entre 30.04 e 31.12 do exercício de:

2012

Disponibilidades de Caixa em 30.04
Saldo de Restos a Pagar ar
emLiquidados
30.04
em 30.04
Empenhos liquidados a pagar em 30.04
Liquidez em 30.04

1.132.017,82
377.198,56
389.479,34
365.339,92

Disponibilidades de Caixa em 31.12
Saldo de Restos a Pagar Liquidados
em 31.12 em 31.12
Cancelamentos de empenhos liquidados
Cancelamentos de Restos a Pagar Processados
Despesas do exercício em exame empenhadas no próximo
Liquidez em 31.12

437.622,77
285.962,53

151.660,24

Segundo a fiscalização, o aumento da taxa da despesa de pessoal
nada tem a ver com atos de gestão expedidos a partir de 05 de julho de 2012; tal
incremento provém de leis editadas antes do presente lapso de vedação, restando por
isso atendido o art. 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Despesas de Pessoal nos últimos 180 dias do mandato no exercício de:
Mês
Despesas de Pessoal
Receita Corrente Líquida
%
06
5.316.104,19
13.186.756,45
40,3140%
07
5.372.094,97
13.344.013,19
40,2585%
08
5.456.601,22
13.311.132,89
40,9928%
09
5.548.718,35
13.290.747,24
41,7487%
10
5.622.846,13
13.369.979,58
42,0558%
11
5.666.034,99
13.334.520,10
42,4915%
12
5.745.298,67
13.145.582,45
43,7052%
Aumento de despesas nos últimos 180 dias do mandato em:

2012
Parâmetro

40,3140%

3,39%

A fiscalização apontou que ao longo de todo o exercício de 2012, os
gastos liquidados de publicidade não superaram a média despendida nos 3 (três) últimos
exercícios financeiros (2009 a 2011).
Publicidade em ano eleitoral
Exercício de:
Despesas

2009
21.033,27

2010
19.084,79

2011
23.851,72

2012
17.418,76

Média apurada entre três exercícios anteriores

21.323,26

Parâmetro para comparação despesas de 2012

21.323,26

Despesas do exercício não superaram o parâmetro adotado

O processo acessório TC-2095/126/12 (Acompanhamento da Gestão
Fiscal) subsidiou os trabalhos da fiscalização.
O Expediente TC-11951/026/14 acompanha as presentes contas e
foi encaminhado a este Gabinete após a conclusão do relatório de fiscalização. Trata da
solicitação de informações do Ministério Público do Estado de São Paulo - Procuradoria
Geral de Justiça de São Paulo, por meio do Procurador-Geral de Justiça, Doutor Márcio
Fernando Elias Rosa, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no pagamento de
horas extras nos cinco últimos anos, cuja ocorrência não foi constatada pela fiscalização
no exame do setor de pessoal.
6

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

O responsável foi regularmente notificado (DOE de 12.09.2013 fls.62) enviando as razões de fls.67/146 e demais documentos que acompanham.
Dentre eles, contesta a ocorrência de falhas no item Planejamento
das Políticas Públicas, afirmando que seu processo orçamentário obedeceu aos critérios
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e a
Constituição Federal.
Diz que os programas para elaboração do Plano de Saneamento
Básico e do Plano Municipal de Gestão Integrada estão sendo elaborados e se encontram
em fase de estudos.
Anota que o Município se adequou às exigências preconizadas na
Lei de Acesso à Informação, tendo lançado o seu novo portal de internet, canal pelo qual,
além de disponibilizar informações acerca da Administração Municipal ao cidadão,
mantém canal direto para atendimento e orientação do público, recebe consultas e
requerimentos, bem como oportuniza o acesso às informações pretendidas, além de
outras divulgações pertinentes.
Realça que a Administração passará a efetuar a cobrança do ISSQN
(Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) sobre os serviços cartorários, após laudo
técnico comprovar tal necessidade, uma vez que o cartório fica localizado no Município
vizinho de Iepê.
Anota a existência de um sistema de controle interno no Município
que é utilizado na fiscalização das contas e que todas as atividades fiscais, contábeis e
financeiras do exercício de 2012 foram acompanhadas por um servidor, que muito embora
pertença ao quadro de servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão,
cumpriu suas funções à contento.
Quanto à ausência de registro do furto nos Relatórios apresentados
pelo Controle Interno, salienta que o fato encontra-se registrado no Boletim de Ocorrência
junto à Delegacia de Polícia Civil, a quem incumbe as diligências necessárias para a
apuração da veracidade dos fatos, e que tão logo sejam esclarecidos, tomará as
providências necessárias no sentido de instaurar o competente procedimento
administrativo para que sejam aplicadas as sanções cabíveis aos responsáveis.
Defende a legalidade de não efetuar recolhimento de FGTS
referente aos servidores temporários, admitidos para exercer funções em caráter
excepcional, de acordo com as regras estabelecidas no Município (Lei Municipal
nº331/2009), em substituição a servidores titulares de cargos afastados por licença
médica.
Sobre o controle de almoxarifado, diz tratar-se de pequena comuna
de pouco mais de 3.000 habitantes, onde embora seja perfeitamente relevante o trabalho
de almoxarife, talvez não se justifique a necessidade de se possuir a vaga, dada a pouca
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carga de serviço, uma vez que o Município, ainda em instalação, não dispõe de estruturas
físicas para armazenamento de materiais (almoxarifado).
Assevera que as mercadorias são adquiridas para consumo imediato
e a servidora que está lotada no cargo de Agente Administrativo, e que também acumula
as funções de almoxarife, registra as entradas e saídas simultâneas, e, quem atesta os
recebimentos é o responsável por cada setor de solicitação.
Não vislumbra nenhuma afronta a legislação pelo atual sistema
adotado pela Municipalidade.
Discorre sobre as licitações e contratações impugnadas pela
fiscalização, defendendo a legalidade e ausência de má-fé nos procedimentos, alegando
que as poucas ocorrências mencionadas resumem-se a falhas formais e que nas
contratações futuras, serão observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.
Informa que os cargos em comissão anotados pela fiscalização
estão demonstrados no Anexo II, da Lei Complementar nº 6/2004 (Estatuto do Magistério)
e suas atribuições também, sendo que os cargos de Coordenador Pedagógico têm
conexão direta com a Lei que os regulamenta, contestando a ocorrência de
irregularidades.
No entanto, anuncia o envio de projeto de lei ao Legislativo para
adequar a legislação municipal, ressaltando, entretanto, que todos os cargos se revestem
das características de chefia, direção e assessoramento.
Sobre o apontamento de que o Município lança, a céu aberto, seus
resíduos sólidos e que os serviços de coleta e disposição final são executados de forma
direta pelo Município, informa que os serviços relativos à área da saúde é realizado pela
empresa Cheiro Verde Comércio de Material Reciclável AmbientaI Ltda. – EPP.
Anota também que a disposição final de resíduos sólidos
consistentes em pneus, baterias e resíduos de construção civil é feita em consórcio com
Municípios da região pelo CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, e
que antes de aterrar o lixo, o Município realiza o tratamento de resíduos, mediante
reciclagem, visando dar a correta destinação dos rejeitos e resíduos sólidos.
E ainda, que o Executivo Municipal houve por bem adquirir uma
nova área de terras destinadas à instalação de um novo aterro sanitário, cujo projeto
encontra-se aguardando a licença de instalação e operação junto à CETESB.
Aduz que os cargos em comissão declarados em lei de livre
nomeação e exoneração possuem as características pertinentes de direção, chefia e
assessoramento.
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Encerrando as justificativas, pleiteia o acolhimento dos argumentos
oferecidos para o fim de ser considerada regular a apresentação das contas do exercício
de 2012.
A Assessoria Técnica, no que se relaciona aos aspectos
orçamentários e financeiros, manifestou-se pela emissão de parecer favorável à
aprovação das contas (fls.149/150).
As demais Assessorias e a Chefia de ATJ opinam também pela
emissão de parecer favorável aos demonstrativos (fls.151/155).
O d. MPC, da mesma forma, manifestou-se pela emissão de parecer
favorável aos demonstrativos, propondo ressalvas e recomendações aos apontamentos
feitos pela fiscalização, bem como o encaminhamento de cópias dos documentos relativos
à licitação e contrato firmado com a empresa Visão Assessoria, Consultoria e
Planejamento Ltda. que já constituem o objeto do TC-349/005/12, a Excelentíssima
Auditora responsável pela relatoria naquele feito, tendo em vista que o relatório de
fiscalização traz informações desabonadoras também sobre os subsequentes
aditamentos.
Conforme solicitado, foi deferido pedido de vistas ao final da
instrução, porém, o interessado deixou o prazo concedido transcorrer “in albis”.
É o relatório.
GC.CCM-23
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GC.CCM
PRIMEIRA CÂMARA –

SESSÃO DE 14/10/2014

–

Processo:

TC-2095/026/12

Interessada:

Prefeitura Municipal de Nantes

Responsável:

Jorge Luiz Souza Pinto – Prefeito Municipal

Período:
Assunto:

ITEM 083

01.01 01.01 a 31.12.12
CONTAS ANUAIS DO EXERCÍCIO DE 2012

Expediente(s) que acompanha(m): TCs-2095/126/12 e 11951/026/14.
- Aplicação total no ensino:
- Investimento no magistério:
- Total de despesas com Fundeb:
- Superávit da execução orçamentária:
- Transferências à Câmara:
- Gastos com pessoal:
- Despesas com saúde:
- Remuneração dos agentes políticos:
- Encargos sociais:
- Precatórios:
- Cumprimento do art. 42 da LRF:
- Gastos com pessoal últimos 180 dias:
- Despesas com publicidade:

31,33%
73,53%
100,0%
1,16%
5,52%
43,71%
25,30%
em ordem
em ordem
em ordem
em ordem
em ordem
em ordem

(mínimo 25%)
(mínimo 60%)
(R$ 150.366,75)
(máximo 7%)
(máximo 54%)
(mínimo 15%)

O resultado da inspeção ―in loco‖, consubstanciado no relatório da
fiscalização contempla informações e elementos capazes de propiciar a avaliação dos
atos e procedimentos de gestão, envolvendo os aspectos administrativo, econômicofinanceiro, contábil e patrimonial.
Conforme os dados apurados pela Fiscalização, o Município aplicou
31,33% das receitas vinculadas, em atendimento ao artigo 212 da Constituição Federal.
Houve aplicação de 100% do total recebido do FUNDEB, aqui se
atendendo ao artigo 21, da Lei Federal n.º 12.494/07.
O Município aplicou 73,53% na remuneração dos profissionais do
magistério da Educação Básica, nisso dando cumprimento ao artigo 60, inciso XII, do
ADCT.
Ainda quanto às áreas constitucionalmente protegidas, observa-se
que foi superada a meta mínima para aplicação de recursos na saúde.
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As transferências financeiras ao Legislativo situaram-se dentro da
limitação imposta pela Constituição Federal.
A inspeção indicou suficiência de depósitos/pagamentos em favor da
dívida de precatórios do período.
Os recolhimentos dos encargos sociais foram efetuados
regularmente, além de não terem sido apontados pagamentos indevidos aos Agentes
Políticos.
Tendo em vista se tratar do último ano de mandato, observa-se que
a Administração cumpriu as determinações constantes dos artigos 21 e 42 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.
As despesas com pessoal atingiram no último quadrimestre de 2012
o percentual de 43,71% da Receita Corrente Líquida, abaixo do limite de 54% previsto
pelo artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O resultado da execução orçamentária foi superavitário em 1,16% ou
R$ 150.366,75 .
A situação financeira apresentou ao final do exercício um superávit
da ordem de R$ 1.669,10. Este resultado demonstra uma melhora em comparação ao do
exercício anterior, que era negativo em R$ 214.231,90.
Dessa forma, a Administração deve continuar a produzir resultados
orçamentários positivos, a fim de se evitar futura insuficiência financeira, cumprindo
instituto básico da Lei de Responsabilidade Fiscal, como o adequado planejamento
visando a obtenção de superávits e redução do endividamento.
Ressalte-se que os demais resultados (econômico e patrimonial)
foram positivos e melhores do que os do exercício anterior.
Foi apontada a ocorrência de transferências/remanejamentos/
transposições que corresponderam a 27,39% da despesa final prevista, contrariando
ainda a orientação deste E. Tribunal, que recomenda que o percentual autorizado seja
compatível com a inflação do período.
Nesse sentido, é preciso realçar o conceito de que a Lei
Orçamentária é um sistema complexo, interligado à LDO e ao PPA, com vistas à
aplicação dos recursos públicos na busca de determinadas metas fiscais, quais sejam, a
eliminação de dívidas e o equilíbrio entre receitas e despesas, e metas sociais, estas
expressando as políticas públicas empregadas e as expectativas da comunidade.
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Portanto, a elaboração e execução do orçamento transcende ao
período anual, uma vez que o desenvolvimento dos setores vitais, a exemplo da saúde e
da educação, além do atendimento de outras demandas interligadas aos direitos difusos e
coletivos, dependem de um planejamento de médio e longo prazo.
Dessa forma, a ação planejada e transparente é coluna mestra da
gestão fiscal responsável1 e do alcance de metas sociais de desenvolvimento, porque, à
evidência, a excelência na qualidade do ensino, da saúde e dos demais direitos sociais
perseguidos pela Constituição Federal não poderá ser vislumbrada em um único
exercício, sendo necessário planejamento de longo prazo.
No caso concreto, como já dito, a abertura de créditos adicionais foi
27,39% da despesa prevista, situação que, de forma evidente, distorceu o planejamento
inicial.
Desse modo, há de serem feitas severas recomendações para que a
Origem proceda com maior rigor técnico na formulação e execução dos planos
orçamentários.
Aqui, de modo geral, faço lembrar as orientações traçadas por esta
E.Corte sobre o tema, consubstanciadas no Comunicado SDG nº 29/102.
A instrução demonstrou que o Município não editou os Planos de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de Saneamento Básico, além do seu Relatório
de Atividades não ter contemplado programas e ações mensuráveis, que permitissem
avaliar a sua eficácia e efetividade, irregularidades que precisam ser corrigidas

1

LC 101/00
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas
com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em
Restos a Pagar.
2

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.
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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prontamente e cuja implantação, no caso dos planos e programas destacados, deverá ser
avaliada em próximas inspeções.
Além disso, foram detectadas falhas como a ausência de cobrança
do ISSQN em relação às atividades dos cartórios; controles ineficazes no setor de
almoxarifado; falta de qualidade e atraso na entrega das informações relacionadas ao
Sistema AUDESP; admissões de pessoal por prazo determinado realizadas por meio de
portarias, sem constar prazo de término, impropriedades que reclamam do Executivo
pronta regularização.
Deve também corrigir de imediato as falhas relatadas nos itens D.1,
divulgando na página eletrônica do Município, PPA, LDO, LOA, balanços de exercício,
parecer prévio do Tribunal de Contas, RGF e RREO, além de realizar audiências públicas
em horário acessível à participação da população, evitando ainda atrasos na divulgação
do RGF e do RREO; e D.5, assegurando a identidade entre os demonstrativos contábeis e
os valores informados ao Sistema AUDESP.
Nesse sentido, é imperioso que a Administração implante um efetivo
sistema de controle interno, a par das orientações traçadas junto ao Comunicado SDG nº
32/123, lembrando que o Responsável deve ocupar cargo efetivo na Prefeitura e
apresentar relatórios quanto às funções institucionais inerentes ao sistema.
No caso das licitações, restou consignado que houve prorrogação de
uma ata de registros de preços por um período superior a doze meses, procedimento que
afronta ao artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei 8.666/93 e deve ser evitado, ainda que o preço
ajustado inicialmente tenha sido mantido. Cabe determinação à Origem para que observe
a legislação de regência e evite procedimentos da espécie em futuras contratações.
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.
3
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O contrato celebrado com a empresa Visão Assessoria, Consultoria
e Planejamento Ltda., cujo valor, somado aos dos termos aditivos, atingiram R$
257.183,80, está sendo examinado em autos próprios desta E. Corte, cabendo o envio de
cópias do relatório da fiscalização e desta decisão à e. Auditora Silvia Monteiro, relatora
do TC-0349/005/12, como proposto pelo d. MPC.
Em autos próprios, devem ser examinadas as falhas mencionadas
no item B.5.3, exceção feita ao contrato acima mencionado.
Também em autos específicos, nos termos das Instruções vigentes,
devem ser examinados os apontamentos relativos aos convites n°s 01/2012, 02/2012 e
03/2012 e as contratações de shows por inexigibilidade de licitação.
No tocante aos demais apontamentos constantes da conclusão do
relatório da Fiscalização, a defesa apresentou explicações, informando a adoção de
medidas para a correção de alguns itens, que deverão ser verificadas pela fiscalização na
próxima inspeção ―in loco‖.
Nesse cenário, voto pela emissão de PARECER PRÉVIO
FAVORÁVEL à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Nantes, exercício de
2012, excetuando-se ainda, os atos porventura pendentes de julgamento neste E.
Tribunal.
Determino, à margem do parecer, a expedição de ofício ao Executivo
Municipal, com recomendações para que:










aperfeiçoe o planejamento orçamentário, de modo que se garanta a
correspondência mais precisa entre o previsto e o realizado;
Cumpra adequadamente o planejamento das políticas públicas, com ênfase nos
pontos elencados pela fiscalização, em especial a edição do Plano de Saneamento
Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
Corrija as situações destacadas pela inspeção nos setores da tesouraria,
almoxarifado e bens patrimoniais;
Abstenha-se de formular peças orçamentárias onde haja previsão de
suplementação em índices capazes de distorcer todo o planejamento;
Observe o interesse público na realização de despesas, observando ainda, os
princípios constitucionais da Administração Pública e princípios fiscais da
transparência e planejamento; e,
Observe o princípio do planejamento e, bem assim, aos rigores da legislação
licitatória;
Reveja as situações destacadas pela fiscalização no tocante ao pessoal;
Regularize as divergências entre os dados prestados ao Sistema AUDESP, nos
prazos estipulados nas Instruções desta Corte;
Realize procedimentos apropriados para destinação final dos resíduos sólidos;
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Divulgue, na página eletrônica do Município, o parecer prévio do Tribunal de
Contas.

Determino, a margem do parecer, o envio de cópia dessa decisão ao
Ministério Publico Estadual, tendo em vista a solicitação exarada no Expediente TC
11951/026/14.
E ainda, o exame, em autos próprios, das falhas mencionadas no
item B.5.3, exceção feita ao contrato com a empresa Visão Assessoria, Consultoria e
Planejamento Ltda.; os apontamentos relativos aos convites n°s 01/2012, 02/2012 e
03/2012 e as contratações de shows por inexigibilidade de licitação.
Determino à fiscalização que certifique-se das correções noticiadas e
da implementação das recomendações aqui exaradas.
É como voto.

GCCCM-23
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