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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° __ , DE 19 DE ABRIL DE 2019. 

Dispõe sobre a reprovação de contas do Executivo Municipal referentes ao exercício de 
2016. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE APROVA: 

Art. 1° Ficam reprovadas as contas do exercício de 2016 da Prefeitura Municipal de 
Piquete, referentes ao processo TC 4223/989/16-1 e seus anexos, rejeitando-se o 
parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme 
Parecer exarado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara 
Municipal de Piquete, na forma do que dispõe o artigo 31, §2°, da Constituição Federal. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo 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, Saia Seraphim 
Moreira de Andrade, Piquete, 19 de abri! de 2019. 
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Contas anuais 

Em exame, nos termos do art. 71, inc. I, c/c art. 31, § 1°, ambos da Constituição 

Federal, art. 33, inc. XIII, da Constituição Estadual, e art. 2°, inc. II, da Lei Complementar 

Estadual709/1993, prestação das contas municipais em epígrafe. 

Verificando o processo e seus anexos, observa,..se que a abordagem já 

empreendida pelos órgãos de instrução pode ser considerada apta para o exame da matéria, 

com a emissão do Parecer Prévio por este Tribunal de Contas. 

A partir das informações obtidas no curso do processo, consideram-se os 

resultados contidos no quadro abaixo: 

SÍNTESE DO APURADO 

~·-·--:,:-._;.:._...,.... _________ , ..:.:.....:.A~~-·-~•--•wo•••"• ·-----.:..._, ____ , __ ~-·-~~-~-·-·-•~--·--·--.:._:.__.,. _____ ,_~, .• __ ,__::.:_ ____ .. ......._.:..:._....._-. . ..,,.~--··w• ! 

; ITENS i 
f"Re;üJttdo d'âê~eCüÇão o~am<;";{tária --·-. -·· ___ ..:_;:.... ________ ._. --. ----:-~ ~-_:~--:;-,36o/.;r--·--·~~ 

- !~!~~~~~~~~~~~~~~-=~=:~~=:~=,~,=~===~=~=-=·-=-=-==--=~===-=~-=~ c~-=2~:~~==~:-~_:l : Despesa de pessoal em dezembro de 2016 i 46,54% . ! 
I . .. . .• - . . . · . .. . . - _. . . . . · · · . . - .. · . . . . - . . . . . . . · · · ~ . . . · . · . · t 

. r:P~~~;;~;;r~pli;;d~-;;a Édu;;;ç~-~~~tile no E;;~~~Food~nii-(;u:tí~ 212-cf) _____ --·--- r-----29,68%-- ·-----i 
_·{-.rê-;;~~~~i"d'O'F.üNoEii;-pu;:ãa"õ;ãvã1õri~ãçã-o··liõ"Magi5iénõ{6õ%T·-·-~-------- -···-·-·--··--~i··-·--- ·7üõ% _______ -' 

.t~~:~~~~~~-;Pí~~~~.~~--~~~~~~~:~=-----~=----~~:~=------~-~---···-~~-- ··----~~~==-===c~~=~~~:~~~~==:: I I Se ~iferida, a parcela residual (de até 5'y.,) fui aplicada at~ 31.03 do exercício subsequente? j Sim .l 
· Í-Pe-;:çentual;:piicad;;-;:;~ Saúde------·-- ---·--- ---·--··· -··-----·---------~.-~c.:..•-·-------·---w·--·· ~· ···--·-3iii% ·--'~-~ 

·("Foi sufi~i~~- o ~-;;~-.;to/deplisit~Je-precãiórioS}~(Ji~fui;{R~gimeortillário )?-'-~'------~ [·---Pr~~~ii~~ci~ _ _;._,! 
, --~·--:---·····-;·-- .. --·--·------·----.: ... _ ..... ~-------------· .... - .. :.. ... ~.- ---··-:··-···--'-'-··- --·--'·-~·--'··--- ___ .:.; _________ .:.;,.:_,. ··--·-·-----:..--..:.. ,_. ·-· .. ! 
1 FOI suficiente o pagamento/depósito de precatórios judiciais (Regime Especial Anual/Mensal)? ! Prejudicado i 
fF;;-i::;fici~~~.:~ pa;me;t;;d;'~~~Itórios de bálxalliõíita? :.--.~--;_:.~-· ______ :: .. ...: .. ~ .. -.. j-·---Pre]õdiCâdõ-··---; 
j- Efêt;ãti~soo-rê~íhlme~tos-aÕ Re~-Gerit-de h~~dêncTasooiai (!Nssw~----:-~.:: ___ _; __ 1----··---sint_;; ______ l 

~~~~?:~~~~~~~~~~=~~~~)~==~~/ 
_,.,.,..:.; _,.._ .... ,_ . ..:.... _______ ,_·-~-·..:.·-·~ ...... ~ ... .. ~ ... " . ..:.,_,_~-----~·----... -~·- .. -~~~-·--·----~- --~~ ........ ,_...~ -·~- -------- .. .....,;.., .......... ~---------~~ · ___ ., ___ --- --- - - --- ~ 

1 
Déficit amparado em superávit financeiro de exercício anterior (evento 41.29, fl. 07). 
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Observada a adequação da instrução processual, respeitadas as garantias 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Ministério Público de Contas, de acordo 

com as conclusões da Assessoria Técnico-Jurídica (evento 75), opina pela emissão de 

PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL, com recomendações, vez que as Contas de Governo 

apresentaram-se dentro dos parâmetros legais e dos padrões esperados pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. 

A análise dos demonstrativos de 2016 da Prefeitura Municipal de Piquete revela 

que houve cumprimento formal dos principais mandamentos constitucionais e legais 

relacionados à gestão: equilíbrio econômico-financeiro, investimentos em saúde e educação 

conforme os limites legais e constitucionais, liquidação de encargos e precatórios, observância 

do limite de gastos com pessoal e de repasses à Câmara Municipal. 

Cumpre observar, entretanto, que fornm verificadas irregularidades que, embora 

possam ser levadas ao campo das recomendações, devem ser imprescindivelmente corrigidas 

pelo Poder Executivo. 

Inicialmente, no que conceme aos aspectos contábeis, ainda que o Parquet de 

Contas rejeite excessivas modificações da peça orçamentária, tendo em vista os bons 

resultados contábeis sob a perspectiva da execução orçamentária, financeira e patrimoniat2
, 

pode-se, excepcionalmente, manter no campo das recomendações o percentual de 25,17% da 

despesa inicialmente fixada a título de alteração do orçamento (mediante abertura de créditos 

adicionais e realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições) (eventG 41.29, tl 07). 

Embora não existam determinações legais expressas fixando percentual máximo 

para abertura de tais créditos, esta E. Corte já firmou entendimento (não só jurisprudencial como 

também por meio do Comunicado SDG n" 32/2015) no sentido de que cabe ao jurisdicionado 

aprimorar seu planejamento, de forma a evitar demasiadas modificações durante a execução 

do orçamento, tudo em consonância com as diretrizes exigidas do gestor público pela LRF. 

Quanto às ações c serviços públicos de Saúde. apesar do cumprimento do índice 

mínimo, deve o gestor intensificar esforços visando melhorar a qualidade no eixo da Saúde, 

sobretudo face às estatísticas extraídas do Portal Seade3, no que toca a taxa de mortalidade 

2 
Superávit ~r~amenl.ário de 9,82%; superávit financeiro de R$1.743.977,86; índice de liquidcz imediata de 3 25- e redu -

Integral da dívida de longo prazo (evento 20.46, fls. 8/11 ). ' ' çao 

3 
htto;/i\VWW.imp.seade.gov.brffi-ontend!#iperfil 

.! 
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infantil e mortalidade da população de 60 anos e mais, que estiveram bem acima das médias 

observadas tanto no Estado quanto na Região de Governo (evento 41.29, tl 03). 

Por fim, apurou a Fiscalização que houve Revisão Geral Anual sem o amparo de 

lei específica, em descumprimento ao disposto no art. 37, inc. X, da CF (evento41.29, fl. 24). 

Nesse sentido, cabe consignar que não pode a Administração, a pretexto de 

recompor os subsídios dos agentes políticos do município, efetuar a RGA por outro veículo 

normativo que não lei em sentido estrito. 

Como não utilizada lei especifica, o ato concessor da RGA aos agentes políticos 

do município deve receber a pecha da inconstitucionalidade, por contrariar o regramento 

trazido pelo art. 37, inc. X, da Constituição Federal, combinado com o art. 144 da 

Constituição Paulista, que estipula que a autonomia dos municípios, no que toca à capacidade 

legislativa, não é absoluta, devendo respeitar os princípios esculpidos pela Constituição 

Federal. 

Assim, impende que a Administração adote providências necessárias ao exato 

cumprimento da lei (art. 71, inc. IX, da Constituição Federal e art. 33, inc. X, da Constituição Estadual) e 

aprimore a gestão nos seguintes pontos: 

1. Item A.l -estude e corrija os apontamentos acerca do planejamento das políticas públicas; 

2. Item A.2 - adote medidas concretas para o efetivo funcionamento do Sistema de Controle Interno, 

especialmente no que se refere à necessidade de elaboração de relatórios periódicos que devem ser 

encaminhados ao Chefe do Executivo e disponibilizados à fiscalização deste Tribunal, em cumprimento ao 

art. 74 da Constituição Federal e ao art. 35 da Constituição Paulista; 

3. Item A.3- corrija os desacertos observados na Fiscalização Ordenada- transparência e resíduos sólidos; 

4. Item B.l.6 - aprimore seu sistema de cobrança da Divida Ativa, atentando ao disposto nos artigos 13 e 58 da 

LRF e, ainda, no Comunicado SDG n° 23/2013, sob o risco de, assim não procedendo, configurar negligência 

na arrecadação de tributos, sujeitando o Gestor Municipal ao disposto no art. 10, inc. X, da Lei no 

8.429/1992; 

5. Item B.3.1.2- observe o desempenho da rede municipal de ensino no IDEB (índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica), buscando não apenas a aplicação dos mínimos constitucionais e legais de verbas na 

educação, mas o efetivo resultado qualitativo dctlt~ investimento na melhora do ensino a cargo da Prefi:itura; 

6. Item B.3.1.2 - atente para a formação de nível superior dos professores da educação básica, bem como 

adeque a remuneração do Magistério ao Piso Nacional, nos termos do art. 206, inc. VIII, da CF/88 e da Lei no 
11. 738/2008; 

7. l~em _B.3.1.1 - promova o saneamento das falhas cstmturais das unidades escolares visitadas pela 
FIScalização; 

8. Itens B.6.l e B.6.2- aprimore o controle do almoxaritàdo e da aestão dos bens patn' · · -e monuns, em atençao aos 
artigos 94 e 95 da Lei no 4.320/1964; ! 

li 
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9. Item C.t.l- observe o que dispõe Lei de Licitações e demaís normas aplicáveis no que se refere à instrução 

dos certames licitatóríos e à execução dos contratos firmados com a Administração; 

1 O. Item C.2.4 -aprimore os serviços de abastecimento e distribuição de água e coleta de esg<>to; 

ll.ltem D.l - divulgue na página eletrônica da Prefeitura, de forma atualizada, todo os demonstrativos 

relacionados no caput do art 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (PPA, LDO, LOA, balanços do exercício, 

parecer prévio do TCE, RGF e RREO); 

12. Item D.3.1 - fixe em lei as atribuições dos cargos comissionados, a fim de permitir a análise de sua 

pertinência com as restritas hipóteses de existência estabelecidas no art. 37, inc. V da Constituição Federal. 

Acerca de tais recomendações, é preciso alertar a Origem que a reincidência 

sistemática nas falhas incorridas poderá culminar no juízo desfavorável das contas relativas a 

exercícios vindouros, sujeitando ainda o responsável às sanções previstas no art. 104 da LCE 

709/93. 

No que toca aos apontamentos referentes às decisões do administrador na 

qualidade de gestor, pugna-se pela sua instrução na forma de AUTOS PRÓPRIOS I 

APARTADOS, a fim de que se possa determinar a imposição de multa, ressarcimento de 

valores, decretação de irregularidade de contratos e demais medidas não acionáveis dentro do 

parecer prévio. Tal providência mostra-se necessária, no entender do Ministério Público de 

Contas, com relação aos seguintes itens: 

I. Item B.5.3.3- pregão presencial nul8/2016 no valor de R$94.500,00 para contratação de empresa visando à 

realização da Expo-Terra - 35a Festa do Tropeiro e 26a Festa do Peão, sem atender ao princípio da 

economicidade e da isonomia, eis que Após a inabilita~ão das duas empresas com a melhor proposta, PMA 

PROD. E MONT. ARTISTTCAS ME (R$87.750,00), e MARCOS JOSE LORENT! ME {R$89.100,00) joi 

declarada vencedora a empresa VELHO RANCHO EVENTOS ARTÍSTICOS E LOCAÇÃO ME, que 

ofereceu lance de R$94.500,00, valor superior ao ofeJ1ado pelas outras duas empresas, abdicando o 

pregoeiro do direito de negociar diretamente com o proponente para que seya obtido preço melhor. 

conforme disposto no inciso XVII, do art. 4~ da Lei n°10.52012002 (evento 41.29, fls. 34/35). 

Por fim, caso haja juntada de qualquer novo documento ou pronunciamento nos 

autos, nisto incluída a manifestação de órgão técnico desta Corte de Contas, desde já se requer 

vista, nos termos do art. 70, § 1°, do Regimento Interno, c/c art. 3°, inc. I, da Lei 

Complementar no 1.110/20 I O, a fim de que o Ministério Público de Contas, atuando como 

fiscal da ordem jurídica, possa ter acesso a todos os elementos da instrução processual. 

São Paulo, 10 de setembro de 2018. 

RENATA CONSTANTE CESTARI 
Procuradora do Ministério Público de Contas 

CND/S 
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Senhora Assessora Procuradora-Chefe. 

Tratam os presentes autos do exame das contas 
anuais da Prefeitura Municipal de PIQUETE referente ao exercício 
de 2016. O relatório da fiscalização, a qual esteve a cargo da 
UR-14, encontra-se no evento 41, arquivo 41.29 de páginas 1 a 
54. 

Devidamente notificado, eventos 45.1 e 49.1, o 
responsável pelas contas apresentou suas alegações constantes do 
evento 67, arquivo 67.1 de páginas de 1 a 66. 

Procedemos à análise, considerando os aspectos 
orçamentário, financeiro e patrimonial do Município, tendo por 
base, os dados contidos no relatório da fiscalização, em 
atendimento a r. determinação constante do evento 45.1. 

Opinião desta assessoria. 

Temos que, a situação das contas apresentadas 
pela municipalidade não mostra uma posição de desequilíbrio, se 
não vejamos. 

O resultado da execução orçamentária 
déficit de 1,36% ou R$ 361.608,33. (item B.l.l, pág.7, 
41.29, evento 41) 

foi de 
arquivo 

Embora deficitário o resultado da execução 
orçamentária encontra cobertura total no superávit financeiro do 
exercício anterior, conforme página 8 do evento 41, arquivo 
41.29, que foi no valor de R$ 1.824.014,88. 

Nos exercicios anteriore5 - 2013, 2014 e 201s-, 
a municipalidade obteve respectivamente, resultado orçamentário 
de superávit de 10,89%, superávit de 1, 76% e déficit de 1, 40%, 
conforme quadro de pág.08, arquivo 41.29 do evento 41 . 

Houve urna economia orçamentária de 9,78% ou R$ 
2.922.115,10, item B.l.l, página 7, arquivo 41.29 do evento 41. 

de 25, 17% da 
a falta da 
princípio da 

Sobre as movimentações orçamentárias num total 
despesa inicial, em nossa opinião, s.m.j., mostram 
boa técnica orçamentária e da observância ao 
valorização do planejamento, alteram, também, a 
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vontade popular, configurada através das audiências públicas e 
formalizada no orçamento aprovado pelo Legislativo. Embora a LF 
n° 4.320/64 não imponha expressamente limites para abertura de 
créditos adicionais, existe entendimento neste Tribunal que a 
margem orçamentária para a abertura de créditos deve ser 
moderada, próxima à inflação prevista para o período, visando 
buscar o equilíbrio das contas, conforme previsto na LRF e 
evitar o desmanche do orçamento. (Comunicado SDG n°29/10) 

Tendo em vista que tais alterações não 
causaram desajuste fiscal, vez que os resultados encontrados 
apontam para o equilíbrio exigido pelo § 1° da LRF, e se assim 
também entender o Exmo. Sr. Conselheiro Relator, poderá, a 
exemplo do decidido nos TCs-1186/026/11 e TC-1077/026/11 ser 
tal falha levada ao campo das recomendações, porém, advertindo 
severamente a municipalidade para que efetive o correto 
planejamento orçamentário, para isso, reduza o volume de 
alterações orçamentárias e observe a indispensabilidade de lei 
específica, conforme amplamente divulgado por esta E. Corte 
através do Comunicado SDG de n°18/2015 1

• 

O Município efetuou investimentos num total de 
10,50% da RCL, conforme página 8, arquivo 41.29 do evento 41. 

Ao final do exercício, o resul tado financeiro 
foi positivo em R$ 1.561.027,89. (item B. l.2.1, arquivo 41.29, 
evento 41, página 8) 

Aponta o relatório, evento 41, arquivo 41.29, 
B.1.2., que o resultado econômico foi positivo, 
influenciando de maneira salutar, o saldo 

o qual foi elevado em 17,70%, passando de R$ 
para R$ 25.391.731,10. 

página 8, item 
dessa forma, 
patrimonial, 
21.573.345,92 

1 
COMUNICADO SDG N• 01Bf2015 

O Tribunal de Contas: do Estado de São Paulo COMUNICA :ao~ õrgàos jurisdicionados que em razão das Emendas <:.ottstftuclonats n! 85 t. 86. resl)el:tiVamentf!, promulgadas em 2:6 de 
fEvereiro e-17 de março de 201S devef'io $et obsmvados, na execução orç;wnen:OOa, os procedimentos seguintes: 
1. Com a promu~aç~o da Emenda C.Onstltudonal n~ 85, de 2015 e tendo somente em vista as atividades de dênda, kenologla e ;novação. os mecanísrTJ'OO da transp_osfç~. remanejamento 
ou a transferência de recur~~ orçe~mEmtirios (art. 167, VI, da CF}, na:o mais exigem a prévia a.utorfzação legislativa. bastando, para bnto, decreto do Poder Executivo. 
2. De reiterar que tal exoneração alcança apenas as ações de ciência, tecnologia e tnovaçilo; para todas as demais :irQ;a~ hâ: de se ter~ quanto a transposições, remanejamentos ou 
trnn*Mnei;K .. prévia e moderada autorização na lei de diretrizes orçamentárias (lDO) ou em diploma ~pedfic:o, t:l~ qu;lf tem decidtdo esta Corte. 
] . Ameno& Que demonstrados impedimentos técnicos avalizados pelo Legislativo~ as emenda$ individuais: {p.a1-bmentares} ao ommento serão de execução obrlga:tória. E o que determina a 
Emenda no &6, de 2015, ao incluir o§ 99, ao artigo 166, da Constltulçao . 
.4. Tais emendas estão ümitadas a 1...2% da receita corrente líquida do ~no anterior e metade desse perc~ntual {0,694) será destinado à apHcação obrigatórta e1n aç:Oes e se-1Viç0$ de ~d~. 
5. Essê percentual de 0,6% na SaUde n~ poderd finandar despesas li e. pe-sso;tJ ou Rnc:~~rgos sociais. 
6. Fruto das SDbreditas emendas ao orçamento de outros nfvefs de governo. as transferências voluntárias não ingressarão na receita oornmte l!quida do ente beneficiado; i.sso, para 
apuração do limite da desp~ de pesSOlSI. Ê o q ... c precc:itu~ o i 13. do art. 166, da Constituição. 
7. Até 0,6% da ~íta corrente liquida realizada no exercício anterior, os Restos a P<ag•r poderão ser computados no orçamento ímpositi"'o em quesão (=trt. 166. § 16. da Constituição)~ 
S. caso haja a limltaçao de empenho prevista no an. 9!, da lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos não obrigatórios serão c:ontingenclados na mesma proporção que os relativos às 
emendas de execução obrigatória. ~o que reza o art.166, § 17. da Constituição. 
soo. 28 de obril de 2015. 
SÉRGIO OQUERA ROSSI 
SECRETÁRI().I)IRETOR GERAl 
Publicado no DOE de 20 de abril de 2015. 
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Conforme colocado pela fiscalização, a 
municipalidade possuía ao final do exercício disponibilidade 
financeira suficiente para c obertura do endividamento de curt.o 
prazo, índice de liquidez imediata de 1,45. (pág.9, item B.1.3, 
arquivo 41.29 do evento 41) 

longo 
78,29% 
41) 

A municipalidade possuía endividamento de 
prazo (dívida fundada) apresentando uma diminuição de 
no saldo. (pág.10, item B.1.4, arquivo 41.29 do evento 

Relativamente ao encontrado na dívida ativa, 
houve um aumento de 77,92 % no saldo (R$ 3.424 . 500,33) em relação 
ao anterior (R$ 1.92 4~749, 4 0). Ocorreu urna d i mi nui ção de 1,17% 
no total recebido (R$ 370.542,60) em relação ao exercício 
anterior (R$ 374.944,40). Em relação ao estoque inicial da 
dívida ativa (R$ 1.924.749,40) o total recebido (R$ 370.542,60) 
representou 19,25%. Nota-se um leve grau de desequilíbrio entre 
a inscrição (R$ 1. 880.300, 56) e o recebimento desses créditos 
(R$ 370.542,60). Assim, o Município necessita aprimorar o 
recebimento de suas receitas próprias, a fim de não incorrer em 
desequilíbrio fiscal. [dados r e tirados d o evento 41 , arquiv o 
41.29, item B.1.6, páginas 11/12} 

É responsabilidade do município, criar um 
sistema adequado banco de dados/cadastro de controle, 
cobrança, recebimento e cancelamento dos créditos da dívida 
ativa, caso contrário, estará praticando, indiretamente, uma 
forma de renúncia de receita. {Comunicado SDG n°23/2013) 2 

Acerca do passivo judicial, com relação aos 
depósitos para pagamento de precatórios, consta a informação da 
inexistência de valores a serem quitados , página 23, item B.4, 
arquivo 41.29 do e vento 41. 

Foi dado cumprimento ao previsto no artigo 42 
da LRF cobertura monetária para as despesas empenhadas e 
liquidadas nos dois últimos quadrimestres, conforme item E.l.l 

2 
CXlliDNl:CADO SI1G D" 023/ 2 0B 

O Tribuna~ de Contas do- Estado de São Paulo comu:lica que Es t ado e M'.Jnicipios c:mtabl.lizavam. em .:n de dezetl'lbzo de 2 [112 di".rida 
a t iva o·:> t ·:.t a l de R$ 257 . 633 . 987 . 035 , 00 . 
Re ite ra- se , diante disso , a necessidads de pr•JVidên.::ias no sent-ido dz. recup~ração de-s;ses valores, seja pela via judi-:ia.l , 
ob servado •:r te·:> T õa consulta r esp.:•ndida!: l"l ·:•S a:;tos do proceE-50 'T'C-7667 / 0? 6/08, seja , e-spe.:ialm.;-nte, p·Y" mei :Js própri ,:·s, mediante 
cobr ança administrati va ou prc:·tes to e x t r ajudi cial, este Ult i mo , in·~lusive~ c-.b:;eto da ·: •:-nsulta res po:·nd i da n•.JS autos do p r oces5o 
TC- 41652 / 02 6/ 10 e previsto no parãqrafo únicç· do artiqo 1 ~ da Lrei Federal no 9~4.92 , de 10 de setembro d.Q 1 99? . 
SDG, OS d Q jur:.ho dç, 2013. 
SERGIO CIQUE.RA ROSSI 

SECRETÁRI C•- DIRETOR GERbL 
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do relatório, liquidez financeira em 31.12 de R$ 3.351.875,56. 
(evento 41, arquivo 41.29 -páginas 46/47) 

Conclusão. 

De acordo com o item D.S.l, evento 41, arquivo 
41.29 página 46, os pareceres dos três últimos exercícios 
(2013/2014/2015) foram, respectivamente, em sentido favorável à 
aprovação das contas. 

Acreditamos que os resultados contábeis 
obtidos pela municipalidade não prejudicaram o equilíbrio das 
contas, onde o desequilíbrio orçamentário apresentou- se coberto 
pelo superávit financeiro anterior e os outros resultados: 
financeiro foi positiVOi o econômico e o patrimonial foram 
melhores do que os obtidos ao final do exercício anterior_ 

Dessa forma, caminhou o município na direção 
do Princípio da Gestão Equilibrada esculpido no § 1°, artigo 1 o da 
LRF. 

Assim, quanto à gestão orçamentária, 
financeira, contábil e patrimonial, não encontramos óbices a 
serem apontados. Ressalvamos, entretanto, que o posicionamento 
aqui adotado não alcança os aspectos pertinentes às demais áreas 
de atuação desta ATJ. 

À consideração de Vossa Senhoria. 
A.T.J., em 26 de junho de 2.018. 

SÉRGIO FE~RAZ DE CAMPOS LUCIANO 
ASSESSORIA TÉCNICA 



Processo: 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA 

TC- 004223/989/16-1 

Órgão: Prefeitura Municipal de Piquete 

Senhora Assessora Procuradora-Chefe: 

1 

Tratam os autos do exame das 
contas da Prefeitura Municipal de Piquete, exercício de 
2016, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo em 
cumprimento à determinação constitucional. 

Os trabalhos de inspeção "in loco" 
estiveram a cargo da Unidade Regional de Guaratinguetá 
(U.R. - 14), que elaborou relatório (relativo ao evento 
41.29) demonstrando, de maneira pormenorizada, os 

procedimentos de gestão envolvendo os aspectos 
administrativos, econômicos, financeiros, contábeis e 

patrimoniais. 

No resumo constante do final do 
relatório foram anotadas impropriedades em alguns itens. 

ENDEREÇO: Av. Rangei Pestana, 315- Centro- SP- CEP 01017-906- PABX: 3292-3266 -INTERNET; v.ww.tce.sp.gov.br 1 
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2 

Regularmente notificado (evento 

45.1), a Sra. Ana Maria de Gouvêa (Prefeita), apresentou 
a defesa relativa ao evento 67.1. 

, 
E o relatório. 

Conforme item B.3.1 - Ensino (fls. 
13/21), o Município aplicou 29,68% da receita de impostos 
no ensino e 72,70% dos recursos advindos do FUND EB, no 
pagamento dos profissionais do magistério, atendendo 
respectivamente desta forma as disposições do artigo 212 
da Constituição Federal e inciso XII, do artigo 60 do 
ADCT. 

Atendido, também, o disposto no § 
2°, do artigo 21, da Lei Federal n° 11.494/07 (Lei do 
FUNDEB). 

A Prefeitura observou a regra 
estabelecida pelo artigo 7°, da Lei Complementar n° 

141/2012, com aplicação de 32)21% da receita de impostos 
nas ações e serviços públicos de saúde (conforme item 
B.3.2, fls. 21122). 

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana. 315- Centro-SP- CEP 01017·906- PABX: 3292-3266 -INltRNET: www.lce.sp.gov.br 2 
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As despesas com pessoal e reflexos 
encontram-se de acordo com o limite estabelecido na 
alínea ''b", 1nc1so Ill, do artigo 20 da L.R.F., 
correspondendo a 46,54% do total das receitas correntes 
(conforme item B.2.2, fls. 12). 

Sobre o item B.4 - Despesas com 
Precatórios. Conforme informado às fls. 23, o Município 
não possuía dívidas a título de precatórios. 

Pertinente ao item B.5.1 
Encargos. Os recolhimentos dos encargos sociais foram 
efetuados regularmente no exercício, conforme fls. 23. 

Referente ao item B.5.2 
Remuneração dos Agentes Políticos. Não foram 
constatados pagamentos indevidos aos Agentes Políticos 
conforme fls. 24. Sobre a revisão anual dos subsídios dos 
AgenteG Políticos t~r sido efetuada sem o amparo de lei 
específica, proponho seja feita recomendação para que a 
Administração regularize a impropriedade, nos termos do 
inciso V, do artigo 29 da Constituição Federal. 

Relativo ao item B. 7 

Transferências à Câmara (fls. 31). Os repasses ao 

ENDEREÇO: Av. Range! Pestana. 315- Centro- SP- CEP 01017·906 -PABX: 3292-3266 -INTERNET: www.tte.sp.gov.br 3 
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Legislativo foram efetuados de acordo com o limite 
previsto no artigo 29-A da Constituição Federal. 

Concernente aos itens E. LI - Dois , 
Ultimos Quadrimestres - Cobertura Monetária para 
Despesas Empenhadas e Liquidadas (atendimento do 
artigo 42 da LRF); E.l.2 - Despesa com Pessoal nos 

Ultimas 180 (cento e oitenta) dias do Mandato; E.2.2 -
Despesas com Publicidade e Propaganda Oficial; e E.3 -
Vedação da Lei no 4.320/64. A Fiscalização (evento 41.29) 
considerou atendidas as normas estabelecidas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal nos tópicos mencionados. 

Acerca das impropriedades 
anotadas no item A.l - Planejamento das Políticas 
Públicas; A.2 - Controle Interno; A.3 - Fiscalização 
Ordenada; B.6.1 Almoxarifado; B.6.2 Bens 
Patrimoniais; D.3.1- Quadro de Pessoal. Considerando as 
justificativas e providências anunciadas (evento 67.1), 
proponho sejam relevadas, de uma forma geral, as falhas 
apontadas, sem embargo de que a Fiscalização acompanhê 
os assuntos por ocasião do próximo exame in loco. 

Concernente ao item C.2.4 
Execução de Serviços de Saneamento Básico, Coleta e 
Disposição Final de Resíduos Sólidos (esgoto do município 

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315- Centro- SP- CEP 01017-906- PABX: 3Zl2·3266 -INTERNET: www.te.sp.gov.br 4 
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sendo despejado diretamente no rio Piquete). 
Considerando as justificativas apresentadas (evento 67.1, 
fls. 55), especialmente no teor de que a Prefeitura tomou 

, 
providências junto ao Departamento de Aguas e Energia 
Elétrica - DAEE para continuidade da construção da 
Estação de Tratamento de Esgoto, tenho por passível de 
relevação a falha apontada. Não obstante proponho que a 
Fiscalização acompanhe a matéria por ocasião do próximo 
exame anual de contas. 

Alusivo aos demais aspectos 
econômicos e financeiros, o preopinante especializado 
(evento 71.1) conclui pela emissão de Parecer favorável às 
contas ora em exame. 

As demais impropriedades 
apontadas ou já foram afastadas pelas providências 
adotadas ou são formais, passíveis de recomendações 
para que a Origem promova as efetivas regularizações e 
se abstenha das práticas impugnadas. 

Conclusão 

ENDEREÇO~ Av. Rangel Pestana. 315- Gfl!l!IO- SP- CEP 01017-900 - PABX: 3202-3266 -INTERNET: www.tre.sp.goy.br 5 
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Pelo exposto, manifesto-me pela 
emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura 
Municipal de Piquete, exercício de 2016. 

À consideração de Vossa Senhoria. 

A.T.J., em 03 de agosto de 2018. 

Rogério Loubet Pantaleão 

Assessoria Técnica 

ENDEREÇO: Av. Rangei Pestana, 315- Cenlto- SP-CtP 01011-906 • PABX: 3292·3256 ·INTERNET: vro\W.tce.sp.gov.br 6 
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PARECER 006/2019- AJCMP 

Assunto: Tramitação do Processo de Julgamento 
de Contas do Poder Executivo. 

Vem a esta Assessoria Jurídica a solicitação da Presidência desta 
Casa para estudo e parecer sobre a tramitação do processo de julgamento das 
contas do Poder Executivo pelo Poder Legislativo. 

Conforme se depreende dos autos, o Egrégio Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo emitiu parecer prévio favorável pela aprovação das 
contas do Executivo Municipal com referência ao exercício de 2016, de 
responsabilidade da Sra. Ana Maria de Gouvea, o qual tinha por número TC 
4223/989/16-1. 

Este parecer prévio foi encaminhado a esta Casa de Leis em data 
de 07/03/2019, através do Ofício CGC-SEB n° 0219/2019. Esta documentação 
foi complementada posteriormente através do encaminhamento de mídia 
digital com o inteiro teor do processo, através do Ofício GDUR-14 n° 20/2019, 
que foi entregue à Câmara Municipal em data de 26/03/2019 e lido na sessão 
do dia 01 de abril de 2019. Esta documentação foi encaminhada à Comissão 
de Finanças, Orçamento e Fiscalização no dia 04/04/2019. 

De posse dela, a referida Comissão, nos termos do que preceitua 
o artigo 139 do Regimento Interno, por unanimidade de seus membros, opinou 
pelo não acolhimento do parecer prévio do Tribunal de Contas e resolveu 
emitir parecer desfavorável à aprovação das contas do exercício de 2016. 

Diante deste resumido quadro, indaga a Presidência da Câmara 
sobre o desdobramento do processo em trâmite no parlamento, bem como 
sobre a necessidade de se possibilitar o contraditório e ampla defesa à Sra. 
Ana Maria de Gouvea. tendo em vista a não previsão pelo Regimento Interno 
desta Casa de Leis. 

A primeira noção que se deve ter no julgamento das contas 
anuais municipais é que se trata de uma matéria de índole constitucional 
{art. 31, da CF/88) e que estabelece este procedimento como uma forma de 
fiscalização da aplicação dos recursos públicos e matérias congêneres 
patrimônio do Município, mediante controle externo (Poder Legislativo 

Rua do Piquete, 140- Centro- Piquete -SP- CEP -12.620-000 -Tel: (12} 3156-1010 
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controlando os atos do Poder Executivo), cuja atribuição é de competência 
da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas. 

Nesta vertente, observa-se que o Chefe do Poder Executivo 
Municipal, em decorrência de exercer a administração dos recursos públicos 
e patrimônio municipal, está obrigado a prestar contas, sujeitando-se ao 
sistema de controle externo. 

O aspecto preponderante do controle externo das contas do 
executivo, nos termos que estabelece o artigo 51 da Lei Orgânica do 
Município de Piquete é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Município, ín verbis: 

Artigo 51 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Município e de todas as 
entidades da administração direta e indireta, quanto à 
legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação de 
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de 
controle interno de cada Poder. 

§ 1° - O controle externo será exercido com o auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado. 

As linhas mestras acerca das quais se assenta o sistema de 
controle externo das contas prestadas, anualmente, pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal, é prevista na Constituição Federal de 1988, em seu 
art. Jl, ~ e 2°. Senão, vejamos: 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos 
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, 
na forma da lei. 

§ 1o O controle externo ds Câmara Municipal será exercido 
com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do 
Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios, onde houver. 

Rua do Piquete, 140- Centro- Piquete- SP- CEP -12.620-000 - Te/: {12) 3156-1010 
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§ 2° O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre 
as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará 
de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da 
Câmara Municipal. 

Verifica-se que a Constituição da República atribui competências 
ao Poder Legislativo Municipal üulgar as contas) e ao Tribunal de Contas 
(emitir parecer prévio). Entrementes, a titularidade do controle externo das 
contas é do Legislativo Municipal, o qual realiza o efetivo julgamento das 
contas, já o Tribunal de Contas atua como órgão auxiliador, competindo-lhe 
apreciar as contas, mediante a emissão de parecer prévio. 

Deste modo, não existem dúvidas acerca da competência 
constitucional do Parlamento Municipal para apreciar e julgar as contas do 
Poder Executivo, o que é bem esclarecido pela doutrina de Hely Lopes 
Meirelles (2005, p. 608): [1] 

A função de controle e fiscalização da Câmara sobre a 
conduta do Executivo tem caráter político-administrativo e se 
expressa em decretos legislativos e resolução do plenário, 
alcançando unicamente os atos e agentes que a Constituição 
Federal, em seus arts. 70-71, por simetria, e a lei orgânica 
municipal, de forma expressa, submetem à sua apreciação, 
fiscalização e julgamento. No nosso regime municipal o 
controle político-administrativo da Câmara compreende a 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, através do julgamento das contas do prefeito 
( ... ). 
E a despeito de se tratar de um processo de natureza 

administrativa instalado na Câmara Municipal para efeitos de julgamento das 
ContaG do Podêr Executivo. de rigor serem observados os preceitos 
constitucionais, que assegurem ao responsável pelas contas a prerrogativa 
do direito ao devido processo legal, da ampla de defesa e do contraditório. 

É necessário observar que elas estão garantidas no art. 59 , 

d~ Constituicão Federal. que assim prescreve: 

- MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros 2005 
' 
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Art. 5°-( ... ) 

UV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal; 

LV - Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e 
aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

Os dispositivos ora invocados alvitram que a fiscalização das 
contas não pode ser exercida, de modo abusivo e arbitrário, tendo em vista 
que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus 
direitos sem o devido processo legal, precipuamente nos casos em que se 
estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado, de um lado, 
e o indivíduo, de outro, como no julgamento das contas municipais. 

Outrossim, importa asseverar que não se pode, indubitavelmente, 
julgar alguém sem que a este seja assegurada a ampla possibilidade de se 
defender. Subtrai-se tal garantia do chamado due process of law, plenamente 
acolhido por grande parte dos Estados, notadamente por aqueles de 
conotação de Estado Democrática de Direito. 

A efetiva observância à garantia constitucional do due process of 
Law controla, de modo estrito, o exercício dos poderes investidos à Câmara 
de Vereadores, notadamente no controle externo das contas municipais, cuja 
violação descaracteriza a legitimidade jurídica dos seus atos, principalmente 
em razão de os efeitos das deliberações importarem em graves restrições à 
esfera jurídica do prestador de contas afetado pela rejeição das contas. 

Importa ressaltar, a título de esclarecimento, que as 
consequências advindas da rejeição das contas incidem nos âmbitos político 
(lei Complementar n° 64/90, que prevê a inelegibilidade por oito anos, a 
partir da data da rejeição das contas); administrativo (Lei Federal 
no 8429/92, Lei de Improbidade Administrativa); civil (reparação de danos); e, 
também, criminal (Decreto·Lei no 201/67, que prevê pena que pode chegar 
até 12 anos de reclusão). 

Desta feita, importa observar ·Se que a estrita observância ao 
contraditório ê ampla defesa é assunto QUe efetivamente deve ser 
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assegurado no curso do processo em questão. Neste sentido já se 
posicionou o Supremo Tribunal Federal. consoante julgados abaixo: 

PREFEITO MUNICIPAL. CONTAS REJEITADAS PELA 
CÂMARA DE VEREADORES. ALEGADA OFENSA AO 
PRINCÍPIO DO DIREITO DE DEFESA (INC. LV DO 
ART. 5° DA CF}. Sendo o julgamento das contas do 
recorrente, como ex-Chefe do Executivo Municipal, realizado 
pela Câmara de Vereadores mediante parecer prévio do 
Tribunal de Contas, que poderá deixar de prevalecer por 
decisão de dois terços dos membros da Casa Legislativa 
(arts.ll, U e 71 ele o 75 da ga, é fora de dúvida que, no 
presente caso, em que o parecer foi pela rejeição das contas, 
não poderia ele, em face da norma constitucional sob 
referência, ter sido aprovado, sem que se houvesse 
propiciado ao interessado a oportunidade de opor-se ao 
referido pronunciamento técnico, de maneira ampla, perante 
o órgão legislativo, com vista a sua almejada reversão. 
Recurso conhecido e provido. f] 

EMENTA: JULGAMENTO DAS CONTAS DO PREFEITO 
MUNICIPAL. PODER DE CONTROLE E DE FISCALIZAÇÃO DA 
CÂMARA DE VEREADORES (ÇE, ART. W· PROCEDIMENTO 
DE CARÁTER POLÍTICO ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIA 
OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA PLENITUDE DE DEFESA 
E DO CONTRADITÓRIO (QB ART. ~ l:Y). 
IMPRESCINDIBILIDADE DA MOTIVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 
EMANADA DA CÂMARA MUNICIPAL. DOUTRINA. 
PRECEDENTES. TRANSGRESSÃO, NO CASO, PELA 
CÂMARA DE VEREADORES, DESSAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS. SITUAÇÃO DE ILICITUDE 
CARACTERIZADA. CONSEQUENTE INVALIDAÇÃO DA 

2
- Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n2 261.885/SP- Rei. Min. limar Galvão 

julgamento em 05.12.2000. ' 
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DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR. RECONHECIDO E 
PROVIDO.f] 

Destarte, tem-se que, no julgamento das contas mumc1pa1s, 
deverá a Câmara Municipal oportunizar ao responsável pelas contas o 
exercício do direito à plenitude de defesa, consubstanciado no devido 
processo legal, no direito ao contraditório e a ampla defesa. 

Não obstante o entendimento do Excelso Pretório aqui esposado, 
é certo que existem alguns posicionamentos jurisprudenciais que trazem em 
suas linhas, com certa propriedade, a conclusão de se mostrar 
desnecessária a observância aos princípios constitucionais do contraditório e 
ampla defesa. Toma-se como exemplo o julgamento do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, na Apelação Cível com Revisão no 637.562-5/2-00, 
Relator Desembargador Torres de Carvalho, julgado em 09/03/2009: 

CÂMARA MUNICIPAL. Águas de São Pedro. Contas da 
Prefeitura de 2001. Parecer contrário do Tribunal de Contas. 
Rejeição pela Câmara. Anulação fundada na ausência de 
contraditório. 

- 1. Aprovação das contas da Prefeitura. Procedimento. 
Natureza. A Câmara julga as contas do Executivo 
(apresentadas pelo Prefeito como órgão de poder, não como 
pessoa natural) por intermédio de um processo legislativo 
que segue regras próprias e um procedimento complexo. em 
que a instrução é feita pelo Tribunal de Contas (em 
procedimento administrativo) e o julgamento é feito pelo 
Legislativo (em processo legislativo). O processo, na fase em 
que corre perante a Câmara, não é um processo 
administrativo: (i) o procedimento administrativo é, 
necessariamente, um procedimento 'intra' poder; não cabe à 

Câmara instaurar procedimênto administrativo interno para 
apuração e verificação da conduta de agentes públicos de 
outro Poder, no caso do Executivo; e (ii) o procedimento visa 
à aprovação de um decreto legislativo, inserido no processo 

3
- Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n!! 235.593/MG, Rei. Min. Celso Mello, 

DJU 24/04/2004. 
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legislativo pelo art. ~ inciso VI da Constituição Federal. 
Processo de natureza legislativa regrado pela Lei Orgânica 
do Município e pelo Regimento Interno da Câmara. 

• 2. Julgamento das contas. Contraditório. As contas são 
julgadas em um procedimento de natureza institucional em 
que um Poder aprecia as contas de outro Poder. O 
Legislativo julga as contas do Executivo; não é um 
procedimento para julgamento do prefeito, ainda que a 
decisão traga para este determinadas consequências. 
Inexistência de direito à intimação pessoal do prefeito ou ex
prefeito, se não prevista no Regimento Interno ou na Lei 
Orgânica. 

- 3. Julgamento das contas. Contraditório. O processo de 
julgamento das contas é um processo de natureza 
institucional que opõe um Poder ao outro, não os vereadores 
ao prefeito. A defesa, como é natural no processo legislativo, 
é feita pelos partidos políticos e pelos vereadores que 
simpatizam com a gestão ou com a administração. Hipótese 
em que as contas de 2001 foram intensamente debatidas, 
com três vereadores (número que não atingiu os 213 
necessários à rejeição do parecer) defendendo a aprovação 
das contas. - Sentença de improcedência. Recurso do autor 
desprovido. 

Com efeito, em que pese esta decisão trazer um entendimento de 
que as Contas são julgadas em um processo legislativo e não administrativo, 
onde haveria a necessidade do contraditório e ampla defesa em favor da 
pessoa envolvida, o fato é que o controle externo das contas municipais 
através do julgamento levado a efeito no Poder Legislativo pode desencadear 
consequências que afetam pessoalmente o responsável pelas contas, razão 
pela qual entendo que o seu processamento não pode ser realizado de forma 
abusiva e arbitrária, devendo assegurar, sobremaneira, as garantias 
constitucionais do due process of Law (Art. 5°, LV, da CF/88) 

Vencida esta parte, resta salientar que o parecer do Tribunal de 
Contas não tem força vinculativa, para impor a adoção de sua conclusão ao 
Poder Legislativo Municipal, tratando-se de parecer que pode ser rejeitado 
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