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PARECER N° Oj /18 

Da COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO, 
com relação ao Parecer Prévio exarado pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo com referência as contas do Executivo Municipal 
concernentes ao exercício de 2015. 

a) Conclusões do Relator: 
Conforme se depreende dos autos do TC-002593/026/15, o 

Colendo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer 
favorável pela aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Piquete 
com referência ao exercício de 2015. 

Alguns aspectos tratados neste parecer merecem destaque 
e uma maior atenção por parte do Executivo Municipal. 

Pelo que restou evidente naqueles autos, sobretudo no 
relatório do Auditor, várias foram as falhas e irregularidades por ele 
apontadas. 

Viu-se neste relatqrio, por exemplo, que a função de 
Controle Interno tem sido ocupada por servidores que não gozam de 
independência necessária para o exercício das atribuições e isto 
compromete a própria finalidade desta função que, no referido 
exercício, emitiu apenas um único relatório a posteriori, o que vem a 
descaracterizar a sua função. 

No que se refere aos gastos com pessoal, importa observar 
que houve no primeiro quadrimestre daquele exercício uma 
extrapolação do limite legalmente estabelecido, vez foi alcançado o 
montante de 55,04% da RCL com gastos de pessoal. 

Segundo a análise apresentada pelo Tribunal, o referido 

percentual foi reconduzido para dentro do parâmetro legal nos dois 
quadrimestres subseqüentes, o que se mostrou suficiente para atender 
a exigência que estava sob o seu crivo. 

Não obstante, é importante observar que mesmo com a 
recondução, o Município terminou o terceiro quadrimestre 
comprometendo 52,38% da Receita Corrente Líquida com despesa de 
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pessoal, o que evidenciou que durante todo o exercício a Administração 
permaneceu acima do limite de 51 ,3%. 

E este quadro de se encontrar acima do limite prudencial é 
muito ruim para a Administração, pois implica em uma série de 
impedimentos que vem afetar diretamente o próprio funcionalismo 
público. 

Diz o parágrafo único do artigo 22 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal que se despesa total com pessoal exceder a 
95% (noventa e cinco por cento) do limite, ou seja, exceder 51,3% da 
RCL, são vedados ao Município: 

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados 
de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, 
ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da 
Constituição; 

11 - criação de cargo, emprego ou função; 
111 · alteração de estrutura de carreira que implique 

aumento de despesa; 
IV • provimento de cargo público, admissão ou 

contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição 
decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das 
áreas de educação, saúde e segurança; 

V- contratação de hora extra, salvo no caso do disposto 
no inciso 11 do § 6° do art. 57 da Constituição e as situações 
previstas na lei de diretrizes orçamentárias. 

E inegavelmente, estas vedações legais implicam em grande 
prejuízo para os trabalhos administrativos, sobretudo a implementação 
de programas que possam atender aos servidores públicos municipais 
no que se refere a concessão de vantagens, aumentos reajustes ou 
adequação de remuneração. E não podemos ignorar que já há muito os 
servidores municipais postulam por uma política salarial mais justa. 

Este quadro também impede que a máquina administrativa 
tenha desenvolvimento em áreas mais deficitárias. Todos sabemos que 
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o serviço público depende de servidores empenhados em suas 
atribuições. Contudo, estando acima do limite prudencial, a 
Administração Pública Municipal fica impedida de promover a criação 
de cargos e os seus respectivos provimentos. E isto, acaba por 
prejudicar o bom andamento do serviço público. 

E o caso acima retratado, comporta grande apreensão por 
parte deste Parlamento Municipal. O Egrégio Tribunal de Contas traz 
em sua apreciação uma abordagem pontual acerca de determinado 
exercício. Mas a Câmara Municipal tem o dever de se atentar para o 
contexto do qual determinado exercício foi examinado. 

Digo isto, por que me chamou a atenção o fato de que a 
atual Administração Municipal, quando assumiu a gestão pública, 
recebeu das mãos de seu antecessor, no fechamento do exercício de 
2012, um gasto de 50,49% da Receita Corrente Líquida. Portanto, 
devemos frisar, este percentual estava abaixo do limite prudencial 
estabelecido pela lei. 

Logo no fechamento do primeiro quadrimestre de 2013 a 
despesa com pessoal já saltou para 51,07% e no fechamento do 
exercício de 2013 a despesa com pessoal extrapolou o limite de 
54,01% da R C L. 

No exercício de 2014 o percentual permaneceu o tempo 
todo acima do limite prudencial de 51 ,3%, vez que o terceiro 
quadrimestre foi fechado com 53,30%. 

E no exercício de 2015 a situação permaneceu e o terceiro 
quadrimestre, novamente, ficou acima do limite prudencial, vez que 
alcançou 52,38% da RCL. 

Logo, temos um quadro de extrema preocupação e 
absolutamente grave, pois desde o segundo quadrimestre do ano de 
2013 esta Administração Municipal não adotou as medidas necessárias 
para reconduzir os gastos com pessoal para baixo do limite prudencial 
estabelecido pelo artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 

E diante disto, vemos que desde então, o Município de 
Piquete se viu impedido de praticar os atos já acima relacionados. E 
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isto é extremamente grave, pois nos faz acreditar em uma incapacidade 
administrativa decorrente de uma letargia em se buscar uma solução 
adequada e que venha a efetivamente trazer um resultado satisfatório 
para este quadro. 

Não é possível que nenhuma solução seja alcançada no 
correr de três anos de gestão para que o gasto de pessoal seja 
reenquadrado abaixo do limite prudencial definido pela lei e, tal fato, 
pode ser considerado como uma omissão e mesmo ineficiência 
administrativa. 

Em razão do que foi exposto, este relator realça que 
estamos em uma situação de alerta e extremamente grave, situação 
esta que impõe ao Executivo Municipal uma maior atenção e a adoção 
de medidas que objetivem efetivamente na solução do problema. 

Não obstante ao que foi acima abordado, este relator, 
considerando o parecer prévio do Tribunal de Contas, conduz seu voto 
nesta oportunidade pelo seu acolhimento e, portanto, pela aprovação 
das contas prestadas com relação ao exercício de 2015. 

Contudo, frisa que o faz em caráter excepcional e por 
desconhecer no momento em que foi proferido este voto o percentual 
de gasto de pessoal referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 
2016 que, em momento oportuno, terá a sua devida deliberação por 
esta Casa de Leis. 

Desta forma, observando-se o que foi relatado acima, este 
relator OPINA FAVORAVELMENTE pelo acolhimento do Parecer 
Prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo com referência ao exercício de 2015, para julgar aprovadas 
as contas prestadas pela Administração Municipal de Piquete no 
referido exercício. 

Ver. A NETA RIBEIRO 
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b) Decisão da Comissão: 

A COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO, em reunião de seus 
componentes, houve por bem acatar o relatório acima apresentado e 
que passa a constituir o PARECER DA COMISSÃO, FAVORÁVEL 

pelo acolhimento do Parecer Prévio exarado pelo Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo com referência ao exercício de 
2015, para julgar aprovadas as contas prestadas pela 
Administração Municipal de Piquete no referido exercício. 

Com base nesta decisão a Comissão de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização, nos termos do artigo 139, §1 o 

do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piquete, propõe para 
fins de deliberação o seguinte Projeto de Decreto Legislativo. 

Edifício "Ver. José dos Santos Barbosa", Câmara Municipal de 
Piquete, Sala Manoel Ribeiro dos Santos Filho, Piquete - SP, 19 de 
fevereiro de 2018. 

~\\~\ . __ \ .. 
Ver. RÕMULO KAZIMIE:-:~:CZYNSKI 

Presidente 

~·"~ p)_:_ 
Ver. JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR 

Membro 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° O 1 , DE 19 DE 
FEVEREIRO DE 2018. 

Dispõe sobre a aprovação de contas do 
Executivo Municipal referentes ao exercício 
de 2015. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE APROVA: 

Art. 1° Ficam aprovadas as contas do exercício de 2015 da Prefeitura 
Municipal de Piquete, referentes ao processo TC-2593/026/15 e seus 
anexos, prevalecendo o parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, na forma do que dispõe o artigo 31, §2°, da 
Constituição Federal. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 

Edifício "Ver. José dos Santos Barbosa", Câmara Municipal de Piquete, 
Sala Seraphim Moreira de Andrade, Piquete, 19 de fevereiro de 2018. 
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Presidente 
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