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PARECER N° o~ 119 

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 2016. 

a) Conclusões do Relator: 

Conforme se depreende dos autos do TC 4223/989/16·1, 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 2016. 

No julgamento do Recurso Extraordinário no 848.826/DF, o Supremo 

Tribunal Federa, apreciando o tema 835 da Repercussão Geral, deu provimento ao 

recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa: 

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE 

CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 

PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA 

SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DI: 

GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 6411990, 

ALTERADA PELA LEi COMPLEMENTAR 13512010. 

INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO 

LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

CONHECIDO E PROVIDO. I - Compete à Câmara Municipal o 

julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal. 

com o auxílio dos Tribunais de Contas. que emitirão parecer 

prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de 
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prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa 

legislativa (CF, art. 31, § 2°).11- O Constituinte de 1988 optou por 

atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de 

responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em 

respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes 

da República ("checks and balances'7· 111 - A Constituição 

Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão 

irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 6411990, dada 

pela LC 13512010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de 

Contas. IV- Tese adotada pelo Plenário da Corte: nPara fins do 

art. 1°, inciso I. alínea a. da Lei Complementar 64, de 18 de maio 

de 1990. alterado pela Lei Complementar 135. de 4 de junho de 

2010, a apreciação das contas de prefeito. tanto as de governo 

quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, 

com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes. cuia 

parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 213 

dos vereadores". V • Recurso extraordinário conhecido e 

provido. 

Deste modo, resta consagrado pela mais alta Corte de Justiça do país que é 

de Competência da Câmara Municipal a apreciação das contas de prefeito, tanto as de 

governo quanto as de gestão, independentemente do parecer prévio exarado pelo 

Tribunal de Contas que, no caso, somente deixará de prevalecer por decisão de 213 dos 

vereadores da Câmara Municipal. 

Trago esta observação logo no início deste parecer, pois compreendo que, não 

obstante tenha o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo exarado parecer 

prévio favorável às contas da prefeita Ana Maria de Gouvea com referência ao exercício 

de 2016, muitas foram as irregularidades relevadas, mas que na minha apreciação se 
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mostram absolutamente graves e, portanto, suficientemente capazes para ensejar a 

DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 

Como se observa lógico, as contas referentes ao exercício de 2016 são 

referentes ao quarto ano do mandato da prefeita Ana Maria de Gouvea, razão pela qual, 

na sua condição de gestora pública já por três exercícios, deveria haver uma maior 

atenção e cuidado acerca de temas básicos, sobretudo, por que já estavam sendo 

apontados por ressalvas do próprio TCEISP decorrentes das análises dos exercícios 

anteriores e, sobretudo, por que no quarto ano da gestão é de restar evidenciado o curso 

de tempo suficiente para a promoção dos devidos ajustes, o que, no entanto, foi totalmente 

ignorado pela gestora. 

No relatório subscrito pelo Auditor do Tribunal de Contas, Sr. Eduardo de Orem 

Oliveira, bem como no próprio voto do MM Conselheiro Sidney Beraldo, foram apontadas 

diversas ocorrências que a nosso ver, maculam as contas do exercfcio de 2016. Vejamos. 

u1.2 O relatório da inspeção in loco realizado pela Unidade 
Regional de Guaratinguetá - UR.14 (evento 41.29) apontou as 
seguintes ocorrências: 
A.1. Planejamento das Políticas Públicas: 
- a LOA autoriza abertura de créditos suplementares em 
percentual superior a 20%; 
- na LOA não há dotação orçamentária específica para atenção 
prioritária à criança e ao adolescente; 
·a LOA não traz destinação de recursos para atender às pessoas 
idosas; 
• há prédios públicos que não possuem Auto de Vistorias do 
Corpo de Bombeiros- AVCB; 
- o Município apresenta taxa de mortalidade infantil superior à 
média regional e estadual; 
- o Município apresenta taxa de mortalidade da população de 60 
anos e mais superior à média regional e estadual; 
·o Município apresenta nível de atendimento de esgoto 17,77% 
inferior à média regional e 13,96% a média estadual; 
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- a LOA não traz dotação específica para atenção aos idosos, a 
despeito da população do município com 60 anos ou mais 
representar 17,78% dos munícipes. 

A.2. Controle Interno: 
- o Relatório de Controle Interno não cumpriu sua função 
referente à fiscalização prévia e concomitante, uma vez que foi 
elaborado apenas um relatório datado de 12-D5-17. 

A.3. Fiscalização Ordenada: 
Transparência: 
- o Regulamento da Lei de Acesso à Informação não está 
disponível na página eletrônica da entidade; 
- não apresenta possibilidade de acompanhamento posterior do 
pedido; 
- não foi implantado na entidade serviço de Ouvidoria; 
- o site não disponibiliza o registro das competências e estrutura 
organizacional do ente; 
- o Portal não disponibiliza endereços e telefones das 
respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 
• as atas de audiências públicas não são divulgadas na Internet; 
- as audiências públicas não são gerais, englobando todas as 
funções de governo; 
- as peças que compõem o planejamento não são divulgadas 
com os indicadores de programas e metas de ações 
governamentais previstos versus realizados. 

Resíduos Sólidos: 
- não existe Unidade de Compostagem; 
- não é realizado tratamento de resíduos sólidos antes do 
ate"amento; 
- a Prefeitura não possui Plano de Resíduos da Construção Civil 
que aborde itens como coleta, transporte e destinação final; 
- o Município não aprova os Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos das Atividades Agrossilvopastoris (artigo 20, 
V, Lei n° 12.305/10). 

8.1.1. Resultado da Execução Orçamentária: 
- a Prefeitura apresenta déficit da execução orçamentária de 
1,36%; 
- fixação final da despesa em montante superior à previsão da 
receita; 
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- Município alertado por quatro vezes pelo Sistema AUDESP 
sobre descompasso entre Receitas e Despesas; 
• abertura de créditos suplementares em percentual superior ao 
fixado na LOA. 

8.1.2.1.1nfluência do Resultado Orçamentário sobre o Resultado 
Financeiro: 
- o déficit orçamentário do exercício em exame fez diminuir o 
superávit financeiro. 

8.1.6. Dívida Ativa: 
- a Prefeitura recebeu em 2016 apenas 19,25% do estoque 
pretérito, sendo tal percentual menor do que a média dos 
percentuais de recebimentos nos exercícios de 2014 e 2015. 

8.3.1.1. Ensino- Ajustes da Fiscalização: 
-restos a pagar (recursos próprios) não quitados até 31-01-17. 

8.3.1.2. Demais Aspectos Relacionados à Educação: 
- há professores da Educação Básica que não dispõem de 
formação superior específica; 
- uma das escolas municipais apresentou resultado 0,2 abaixo 
do projetado pelo IDEB. 

L , Escola Municipal Antônio João: 
• a sala de informática não possui atendente, a conexão não é 
estável e os computadores são antigos e apresentam problemas 
constantemente; 
- não possui laboratórios de ciências; 
- não possui uma sala específica para vídeo; 
- a Quadra Poliesportiva não possui tabelas e aros de basquete. 

L Escola Municipal Professora Maria Auxílíadora Ramos: 
- a biblioteca não possui professor responsável pela sala, o 
acervo não é catalogado. A sala é utilizada para leitura, vídeo e 
armazenar os materiais de educação física; 
- não possui uma sala específica para vídeo; 
- a sala de professores não possui computadores à disposição 
dos docentes; 
- a Quadra Poliesportiva possui rachaduras/buracos no piso; 
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• há salas de aula com infiltrações, rachaduras, o "banheiro" da 
sala de educação infantil está sendo utilizado como depósito, 
pois ele não possui ralo e vaso sanitário. 
- O pátio alaga quando chove, o piso é irregular, causando 
acidentes constantes com os alunos. 

c Escola Municipal Professora Maria Odaísa da Costa Frota: 
• a Sala de Informática não é usada regularmente, pois não 
possui atendente e a conexão não é estável. Além disso, os 
computadores não foram instalados e essa situação perdura há 
um ano; 
• não possui laboratórios de ciências; 
• não há quadra poliesportiva; 
• há rachaduras, infiltrações e goteiras no corredor do pátio. 

:_"' Escola Municipal Professora Ricarda Godoy Lopes: 
• a Biblioteca não possui professor responsável pela sala, o 
acervo não é catalogado e as estantes não são suficientes para 
acomodar o acervo; 
- a Sala de Informática não possui atendente; 
- não possui laboratórios de ciências; 
• não possui uma sala específica para vídeo; 
- a obra nos banheiros ficou inacabada faltando colocar pisos e 
azulejos; 
• há infiltrações na Sala dos Professores; 
• há rachaduras na quadra Poliesportiva; 
- há infiltrações, goteiras, rachaduras e pisos danificados em 
diversos cômodos da escola: salas de aula, sala da diretora, 
pátio, dentre outros. Além disso, os vestiários masculino e 
feminino estão sem água. 

8.5.2. Subsídios dos Agentes Políticos: 
- efetuada a RGA do exercício de 2016 sem o amparo de lei 
específica. 

8.6.1. Almoxarifado: 
• os responsáveis pelo Almoxarifado não possuem fonnação 
exigida para o cargo; 
- o prédio onde está localizado o Setor de Almoxarifado não se 
encontra em bom estado de conservação; 
·a cobertura do referido prédio não se encontra em bom estado; 
• o local não apresenta segurança; 
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- não existe área para manobra de caminhões; 
- não existe plataforma para carga e descarga; 
• não há rampas facilitando a locomoção de carrinhos; 
• o escritório do almoxarifado não se encontra bem instalado; 
• o espaço físico do Almoxarifado é insuficiente; 
• existem fiações elétricas expostas; 
- o local apresenta internamente sinais de infiltrações; 
- não existe proteção contra entrada de roedores e aves; 
- não existem extintores de incêndios; 
- não existem equipamentos (empilhadeira, carrinhos de 
transporte etc.) em número suficiente para operação racional do 
almoxarifado; 
- a temperatura ambiente não é adequada e confortável; 
• a recepção não é separada da área de armazenamento; 
- não existe área de expedição; 
- não existe vestiário para o pessoal de carga e descarga com 
chuveiro; 
- não existem sanitários e refeitório no local; 
-não existe AVCB; 
• não foi desratizado nos últimos seis meses; 
- não existem certificados de desratização e de dedetização; 
- não existe local próprio para o lixo coletado nas dependências 
do almoxarifado; 
- as funções dos responsáveis pelo Almoxarifado não estão 
claramente definidas com relação à escrituração, ao 
recebimento e à expedição; 
- não existe separação física, bem delimitada, entre o 
recebimento, expedição e armazenagem geral; 
• não são boas as condições do recebimento dos materiais; 
- há materiais de consumo e permanente, mesmo que para 
distribuição direta e imediata, que não passam obrigatoriamente 
pelos controles do almoxarifado; 
• existem materiais acondicionados diretamente no chão, 
amontoados ou mal acondicionados; 
• existem materiais acondicionados em contato direto com a 
parede; 
- os materiais não são dispostos organizadamente; 
• os pedidos de materiais são realizados em requisições de 
papel; 
- o sistema não apresenta consumo médio mensal por item; 
- o sistema não apresenta estoques mínimos e máximos por 
item; 
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- não existe relatório por item apresentando estoque máximo x 
consumo em determinado período; 
- não existe relatório com ponto de reposição; 
- não há controle de itens zerados; 
-não existe relatório com materiais em desuso ou em quantidade 
excessiva; 
• os inventários não são checados e analisados pelo Controle 
Interno do órgão; 
- galões de gasolina acondicionados no chão, restos de 
materiais, fiações expostas. ausência de extintores e brigadas de 
incêndio, 
- cômodos com infiltrações e vazamentos, telhas quebradas e 
ventilação inadequada, com muita poeira. 

8.6.2. Bens Patrimoniais: 
-bens públicos abandonados (posto de saúde), sendo utilizados 
como moradias (escola), em péssimo estado de conservação 
(posto de saúde, escola e parquinho/academia para idosos); 
- a Prefeitura não apresentou o levantamento geral dos bens 
móveis. 

C. f. Formalização das Licitações, Inexigibilidades e Dispensas 
C.1.1. Falhas de Instrução: 
Pregão Presencial n° 18/2016: 
-julgamento das propostas por preço global, sendo que os ítens 
poderiam ser divididos, e sem justificativas técnica e econômica 
para tanto, contrariando jurisprudência desta Corte de Contas; 
- aglutinação de itens de forma indevida; 
- exigência de recolhimento prévio de R$ 50.000,00 para 
exploração da praça de alimentação, configurando cláusula 
restritiva à participação dos interessados; 
- exigência de garantia (10%) em percentual superior ao máximo 
estabelecido na Lei n° 8.666/93 (5%); 
- exigência no edital de que os interessados em participar sejam 
do ramo dê atividade pertinente ao objeto da contratação, o que 
resultou no descredenciamento de três empresas interessadas 
na licitação. 
No entanto, a lei que regula a modalidade do Pregão (Lei n° 
10.520102) não traz essa exigência; 
- inabilitação das duas empresas com melhor oferta, sendo que 
a i"egularidade apresentada era passível de ser elucidada ou 
editada a posterior sem prejudicar o andamento do 
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procedimento licitatório, o que demonstra um apego ao 
formalismo de forma injustificada, que causou dano ao erário; 
• após a inabilitação das duas empresas mais bem classificadas, 
foi declarada vencedora a terceira colocada, sem negociação de 
preços, em desconformidade com o previsto no inciso XVII do 
art. 4° da Lei n° 10.520102. Além disso, não foram convidados os 
demais · participantes para ofertar novos lances, conforme 
estabelece o inciso IX do art. 4° da referida norma. 

Decreto no 4221/16: 
- concessão de permissão qualificada para uso de espaço 
público para fins de estacionamento sem a realização de 
licitação, além do valor exigido do permissionário e definir 
quanto este poderia cobrar pelo serviço de estacionamento, 
ferindo desse modo o disposto no art. 3° da Lei no 8.666/1993. 

C.2.4. Execução dos Serviços de Saneamento Básico/Coleta e 
Disposição Final dos Resíduos Sólidos: 
- esgoto do Município sendo despejado diretamente no Rio 
Piquete. 

0.1. Cumprimento das Exigências Legais: 
-ausência dos pareceres prévios do Tribunal de Contas, PPA, 
LDO, LOA, na página eletrônica do Município. 

0.3.1. Quadro de Pessoal: 
• nomeação para cargo em com1ssao de Coordenador 
Administraüvo de Assuntos da Juventude sem lei que defina as 
atribuições do referido cargo; 
-as atribuições do cargo comissionado provido no exercício não 
foram definidas através de leis. 

D.5. Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações 
do Tribunal: 
- não atendimento às recomendações do Tribunal". 

Acerca de todas estas ocorrências acima e não foram poucas, destacamos as 

que entendemos haver grave infração por parte da gestora do Município de Piquete. 
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ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES EXCESSIVOS E ACIMA DO 

LIMITE PREVISTO NA LOA 

A primeira delas se refere à abertura de créditos suplementares em percentual 

superior à 20% da despesa inicial prevista. De plano, já observamos uma total incoerência 

na peça orçamentária que previu inicialmente este percentual inicial de suplementação 

em 20% da despesa inicialmente prevista. 

O orçamento é uma lei, sendo, portanto, evidente que deve e se espera seja 

cumprido. Tendo em vista as peculiaridades da lei orçamentária, uma eventual 

impossibilidade de sua execução nos exatos termos em que foi aprovada não justifica 

alterações de tal forma significativas que a desfigure por completo, sob pena de inutilizá

la como instrumento de planejamento, de condução da atividade financeira da 

administração pública e inviabilizando o controle. É tomar a lei orçamentária 111etra 

morta~~ e verdadeira 11peça de ficção", como chega a ser conhecida, alcunha gue 

não se pode mais permitir que seja merecedora. 

Para isso, é necessário que os instrumentos de flexibilidade orçamentária 

sejam limitados e seu uso moderado, de modo a fazer com que sejam utilizados para 

"cumprir o que foi estabelecido pela lei orçamentária em seu aspecto 

essencial [com] os ajustes nas previsões e programações orçamentárias durante o curso 

de sua execução, [mantendo-se} a necessidade de se cumprir fielmente o orçamento, do 

mOdO COIDO aprOYildO pelo Poder Legislativo, com as imprescindíveis alterações que 

se façam necessárias ao longo do exercício financeiro, sem, com isso, descaracterizá-lo 

e fazer de/e uma peça de ficção". 

Diante disto, não obstante tenha o Tribunal de Contas mais uma vez 

recomendado a correção desta falha, o tema é grave pois trata-se de prática habitual da 
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gestão pública, apontada em todos os exercícios anteriores, sem que tenha havido a 

devida adequação aos parâmetros legais. Ademais, foi assunto pautado com grande 

severidade pelos órgãos técnicos do TCE/SP, bem como pelo Ministério Público de 

Contas. 

Neste sentido se pronunciou a Assessoria Técnica Jurídica: 

"Sobre as movimentações orçamentárias num total de 25,17% da 

despesa inicial, em nossa opinião, s.m.j., MOSTRAM A FALTA DA 

BOA TÉCNICA ORÇAMENTÁRIA E DA OBSERVÂNCIA AO 

PRINCÍPIO DA VALORIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO. ALTERAM. 

TAMBÉM. A VONTADE POPULAR, CONFIGURADA ATRAVÉS DAS 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E FORMALIZADA NO ORÇAMENTO 

APROVADO PELO LEGISLATIVO. 

Embora a LF n° 4.320164 não imponha expressamente limites para 

abertura de créditos adicionais, existe entendimento neste 

Tribunal que a mamem 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-

1186/026111 e TC-10771026111 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 

Rua do Piquete, 140- Centro- Piquete- SP- CEP -12.620-000 -Tel: (12) 3156-1010 
www.camarapiquete.sp.gov.br 



Câmara 9rfunicipa{ tfe c.Piquete 
P.staáo áe São c.Paufo 

orçamentárias e observe a indispensabilidade de lei específica, 

conforme amplamente divulgado por esta E. Corte através do 

Comunicado SDG de n°18/2015." 

Neste aspecto, nota-se que a questão acima abordada é de extrema 

gravidade, pois afronta diretamente o que há de mais sagrado na administração pública 

que é a vontade popular. Ao realizar tantas alterações no orçamento inicialmente previsto, 

a gestora municipal desfigura a peça orçamentária inicialmente elaborada com todas as 

cautelas previstas legalmente, sobretudo, a participação e enaltecimento da vontade 

popular, tornando-a mera peça de ficção, como foi acima explicado. 

E a questão em si se torna ainda mais grave, pelo fato de que em todos os 

exercícios anteriores já haviam recomendações do Tribunal de Contas para que estas 

manobras fossem evitadas. O fato de também neste exercício esta irregularidade ensejar 

recomendação, não exclui a gravidade da conduta. Se é certo que aparentemente tenha 

havido um equilíbrio entre receitas e despesas, isto não descarta a necessidade de que o 

orçamento planejado seja efetivamente observado e cumprido, nos moldes em que foi 

aprovado pelo Poder Legislativos. 

No caso, houve por parte do Executivo a modificação de mais de 25% do 

orçamento inicialmente aprovado, o que é um absurdo ante a flagrante violação do 

planejamento e da própria vontade popular inicialmente configurada. 

Aliás, o órgão do Ministério Público de Contas afirma em seu parecer a 

necessidade de se aprimorar e respeitar o planejamento em consonância com as 

diretrizes exigidas do gestor público pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Afirma ele: 

~~Embora não existam determinações legais expressas fixando 

percentual máximo para abertura de tais créditos, esta E. Corte 
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iá firmou entendimento {não só iurisprudencial como também 

por meio do Comunicado SDG n° 3212015) 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". 

Mas não é só isto, conforme se observa no relatório subscrito pelo Auditor do 

Tribunal de Contas, Sr. Eduardo de Orem Oliveira, a abertura destes créditos adicionais 

e a realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições foram no valor de 

R$ 7.553.643,16 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta 

e três reais e dezesseis centavos) o que corresponde à 25,17% da despesa inicialmente 

fixada, sendo este percentual, indusive, superior àquele inicialmente autorizado pela 

LOA,~. que já era extremamente excessivo, é válido ressaltar, vez que muito superior à 

inflação observada no referido período. 

Desta forma, no que pese o parecer prévio do T ríbunal de Contas, entende 

este Relator que houve grave violação à Lei Orçamentária Anual do Município, bem como 

aos princípios administrativos que regem a matéria, dentre eles, a eficiência, a legalidade, 

a programação, a clareza e a exatidão, o que me faz recomendar neste parecer a 

REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2016. 

t~GOTO DO MUNICÍPIO SENDO DESPEJADO DIRETAMENTE NO RIO 

PIQUETE. 

Outro ponto de reflexão tratado nas contas do exercício de 2016 e que a meu 

juízo carreia para a reprovação das contas é a falta de tratamento de esgoto no município 

e seu encaminhamento direto para o Rio Piquete. 
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No item C.2.4 de seu relatório, o Auditor do Tribunal de Contas aponta, 

inclusive com fotografias tiradas in loco, que o esgoto captado nas residências do 

município de Piquete é desaguado diretamente nas águas do rio Piquete, sem qualquer 

tratamento. 

Em sua defesa perante o Tribunal de Contas, a Sra. Ana Maria de Gouvea 

afirma o seguinte: 

"159. Relativamente ao despejo de esgoto nos córregos referido 

pela fiscalização, cumpre esclarecer que a Prefeitura tomou sim 

medidas para resolução desse problema. 

160. Nesse passo. convém lembrar que segue em construção uma 

Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, que foi interrompida por 

fatores alheios à vontade desta Administração. 

161. Nesse passo, a Prefeitura Municipal tomou providências junto 

ao Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE, para 

continuidade da construção da Estação de Tratamento de Esgoto. 

Como consequência o antigo convênio mantido com o DAEE foi 

cancelado e no momento a AGEVAPICEIVAP está elaborando novo 

projeto para que a Prefeitura possa apresentar solicitação de 

recursos no FEHIDRO e CEIPAV, para a conclusão da Estação de 

Tratamento de Esgoto". 

Este assunto é de extrema gravidade, sobretudo, quando consideramos que a 

população da cidade já está pagando valor correspondente ao tratamento de esgoto que 

não existe. Segundo consta, é pago à empresa concessionária um vaiOí correspondente 

à captação do esgoto. Porém, desde que a Sra. Ana Maria de Gouvea assumiu o 

executivo municipal, no ano de 2013, nada foi feito, friso, absolutamente nada, que se 
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mostrasse efetivo no sentido de resolver o grave problema social concernente à falta de 

tratamento do esgoto. 

Em sua defesa a prefeita municipal afirma "que segue em construção uma 

estação de tratamento de esgoto" o que é uma afirmação mentirosa, pois todos sabemos 

que o projeto iniciado pela gestão anterior foi interrompido e que até o presente momento 

não existe qualquer solução que se mostre efetiva para o problema. Ou seja, não existe 

qualquer construção de tratamento de esgoto em andamento. 

E neste passo, considerando-se que já estamos no ano de 2019 e que já se 

passaram mais de seis anos sem que a gestora pública conseguisse trazer qualquer 

solução para este grave problema que afeta a sociedade em variadas conotações, de rigor 

é reconhecer a sua flagrante omissão e desleixo no enfrentamento desta questão, o que 

a meu juízo, também sugere a reprovação das contas do exercício de 2016, vez que 

se trata de matéria absolutamente tratada em seu contexto. 

Existem assuntos que são de caráter essencial e emergenciais, os quais 

demandam uma atenção dobrada por parte do Gestor Público. Desde que assumiu o 

cargo de prefeita, a Sra. Ana Maria possuía total conhecimento acerca deste grave 

problema do município e por diversas vezes se viu de frente a ele e com a necessidade 

de prestar esclarecimentos sobre ele. 

Não obstante, não promoveu qualquer ação administrativa voltada para buscar 

de forma rápida e efetiva o devido tratamento do esgoto municipal. Este assunto afeta 

diretamente a saúde pública e a própria natureza, vez que diariamante são despejados 

centenas de litros de esgoto no rio que corta a cidade, sendo ele responsável pela 

propagação de doenças, pestes, mau cheiro e de direta destruição da fauna e da flora. 
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A empresa concessionária é responsável pelo abastecimento de água e 

tratamento de esgoto nos termos do contrato 014/2010, como bem observou o auditor do 

TCE/SP. E como afirmado acima, já recebe percentual de 50% pelo serviço de captação 

de esgoto, porém, diante da omissão da gestora municipal que deveria fiscalizar e fazer 

cumprir o contrato, também nada faz para que se alcance uma solução para o tratamento 

de esgoto. 

Diante deste grave problema apontado no relatório do exercício de 2016, o 

qual está absolutamente ignorado pela gestão municipal que nada fez de efetivo para 

resolvê-lo desde que assumiu o cargo de prefeita municipal, opino também neste 

pertinente pela REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016. 

DOS GRAVES PROBLEMAS ENCONTRADOS NAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS 

Conforme restou relatado pelo nobre Auditor do Tribunal de Contas na 

fiscalização realizada em referência ao exercício de 2016, foi por ele apontado graves 

situações estruturais em diversas escolas do município. O auditor fotografou e apontou 

essas falhas, conforme segue: 

:-:- Escola Municipal Antônio João: 
• a sala de informática não possui atendente, a conexão não é estável e 
os computadores são antigos e apresentam problemas 
constantemente; 
- não possui laboratórios de ciências; 
- não possui uma sala especifica para vídeo; 
- a Quadra Poliesportiva não possui tabelas e aros de basquete. 

:-- Escola Municipal Professora Maria Auxiliadora Ramos: 
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• a biblioteca não possui professor responsável pela sala, o acervo não 
é catalogado. A sala é utilizada para leitura, vídeo e armazenar os 
materiais de educação física; 
• não possui uma sala específica para vídeo; 
- a sala de professores não possui computadores à disposição dos 
docentes; 
• a Quadra Poliesportiva possui rachaduras/buracos no piso; 
• há salas de aula com infiltrações, rachaduras, o "banheiro" da sala de 
educação infantil está sendo utilizado como depósito, pois ele não 
possui ralo e vaso sanitário. 
• O pátio alaga quando chove, o piso é irregular, causando acidentes 
constantes com os alunos. 

:~: Escola Municipal Professora Maria Odaisa da Costa Frota: 
• a Sala de Informática não é usada regularmente, pois não possui 
atendente e a conexão não é estável. Além disso, os computadores não 
foram instalados e essa situação perdura há um ano; 
• não possui laboratórios de ciências; 
• não há quadra poliesportiva; 
- há rachaduras, infiltrações e goteiras no corredor do pátio. 

~· Escola Municipal Professora Ricarda Godoy Lopes: 
• a Biblioteca não possui professor responsável pela sala, o aceNo não 
é catalogado e as estantes não são suficientes para acomodar o acervo; 
• a Sala de Informática não possui atendente; 
• não possui laboratórios de ciências; 
- não possui uma sala específica para vídeo; 
- a obra nos banheiros ficou inacabada faltando colocar pisos e 
azulejos; 
• há infiltrações na Sala dos Professores; 
• há rachaduras na quadra Poliesportiva; 
• há infiltrações, goteiras, rachaduras e pisos danificados em diversos 
cômodos da escola: salas de aula, sala da diretora, pátio, dentre outros. 
Além disso, os vestiários masculino e feminino estão sem água. 

Diante deste quadro vemos que as escolas municipais se mostram 

absolutamente inadequadas para os fins a que se destinam. O relatório revela a existência 
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de rachaduras e pisos danificados em diversos cômodos das escolas, que comprometem 

a própria integridade física dos alunos. 

De outro lado, a existência de rachaduras e goteiras em salas de aulas, sala 

dos professores e vários outros cômodos que são absolutamente inaceitáveis em se 

tratando de ambientes escolares em que necessariamente haveriam de resguardar todas 

as condições de salubridade e de acomodações para que os alunos da rede municipal de 

ensino pudessem ser devidamente atendidos nas atividades educacionais. 

Foram relatados casos de escolas com quadra poliesportivas inadequadas 

para o devido uso e algumas que nem mesmo possuem este ambiente para a prática de 

atividades físicas. Escola em que o banheiro destinado à educação infantil se transformou 

em depósito de materiais, não possuindo nem ralo e nem vaso sanitário. 

Por já haverem sido demonstrados acima é desnecessária a repetição. 

Contudo, os apontamentos revelam o estado crítico em que se encontra a estrutura das 

unidades escolares do município de Piquete, o que também se revela totalmente grave e 

me faz considerar que a gestão pública da prefeita Ana Maria de Gouvêa tem se portado 

de modo omisso no oferecimento de condições dignas para que alunos e professores 

possam desenvolver as atividades educacionais de modo satisfatório e com alto grau de 

eficiência. 

Também por este motivo, entendo que as contas do exercício de 2016 devem 

ser reprovadas. 

CONDIÇÕES ABSOLUTAMENTE INDEVIDAS DE FUNCIONAMENTO NO 

ALMOXARIFADO MUNICIPAL. 
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Outro grave problema apontado pelo Auditor do Tribunal de Contas se refere 

ao total descaso da gestora municipal com relação ao almoxarifado da prefeitura 

municipal. 

Conforme relatado na auditoria do TCEJSP, foram apontados 40 

irregularidades que demonstram efusivamente que não existe qualquer serviço de 

almoxarifado na prefeitura municipal. As evidências são muitas, vejamos: 

1. os responsáveis pelo Almoxarifado não possuem formação exigida para o cargo; 
2. o prédio onde está localizado o Setor de Almoxarifado não se encontra em bom 

estado de conservação; 
3. a cobertura do referido prédio não se encontra em bom estado; 
4. o local não apresenta segurança; 
5. não existe área para manobra de caminhões; 
6. não existe plataforma para carga e descarga; 
7. não há rampas facilitando a locomoção de carrinhos; 
8. o escritório do almoxarifado não se encontra bem instalado; 
9. o espaço físico do Almoxarifado é insuficiente; 
10. existem fiações elétricas expostas; 
11. o local apresenta internamente sinais de infiltrações; 
12. não existe proteção contra entrada de roedores e aves; 
13. não existem extintores de incêndios; 
14. não existem equipamentos (empilhadeira, carrinhos de transporte etc.) em número 

suficiente para operação racional do almoxarifado; 
15. a temperatura ambiente não é adequada e confortável; 
16. a recepção não é separada da área de armazenamento; 
17. não existe área de expedição; 
18. não existe vestiário para o pessoal de carga e descarga com chuveiro; 
19. não existem sanitários e refeitório no local; 
20. não existe AVCB; 
21. nao foi aesrartzacto nos última~ ~eí~ me~e~j 
22. não existem certificados de desratização e de dedetização; 
23. não existe local próprio para o lixo coletado nas dependências do almoxarifado; 
24. as funções dos responsáveis pelo Almoxarifado não estão claramente definidas 

com relação à escrituração, ao recebimento e à expedição; 
25. não existe separação física, bem delimitada, entre o recebimento, expedição e 

armazenagem geral; 
26. não são boas as condições do recebimento dos materiais; 
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27. há materiais de consumo e permanente, mesmo que para distribuição direta e 
imediata, que não passam obrigatoriamente pelos controles do almoxarifado; 

28. existem materiais acondicionados diretamente no chão, amontoados ou mal 
acondicionados; 

29. existem materiais acondicionados em contato direto com a parede; 
30. os materiais não são dispostos organizadamente; 
31. os pedidos de materiais são realizados em requisições de papel; 
32. o sistema não apresenta consumo médio mensal por item; 
33. o sistema não apresenta estoques mínimos e máximos por item; 
34. não existe relatório por item apresentando estoque máximo x consumo em 

determinado período; 
35. não existe relatório com ponto de reposição; 
36. não há controle de itens zerados; 
37. não existe relatório com materiais em desuso ou em quantidade excessiva; 
38. os inventários não são checados e analisados pelo Controle Interno do órgão; 
39. galões de gasolina acondicionados no chão, restos de materiais, fiações expostas, 

ausência de extintores e brigadas de incêndio, 
40. cômodos com infiltrações e vazamentos, telhas quebradas e ventilação 

inadequada, com muita poeira. 

Todos sabemos que o almoxarifado municipal é o setor responsável pelo 

recebimento de todos os produtos adquiridos pela prefeitura municipal e que, por isso, 

deveria possuir o mais absolutamente controle de estoque e distribuição deste bens. 

Não obstante, pelo que se depreende da fiscalização, são tantas as 

irregularidades apontadas, que podemos tranquilamente concluir que não existe por parte 

da administração municipal qualquer controle destes bens, o que viola diretamente os 

princípios da legalidade, da eficiência, da moralidade, da publicidade, dentre tantos outros. 

Além disto, a ausência deste controle favorece os desvios, assim como a 

própria certeza de que os bens adquiridos e pagos pelos cofres públicos estejam sendo 

efetivamente entregues. A falta deste controle, a falta deste local adequado, a falta de 

pessoas qualificadas para este serviço, a falta de um sistema que se mostre eficiente, 

dentre tantos outros problemas acusados, nos demonstram o descaso e a omissão da 
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gestora pública municipal no cuidado com os bens públicos, o que inevitavelmente 

ocasiona lesão ao erário público. 

Esta total ineficiência em um setor que necessariamente deveria primar pelo 

controle destes bens pode até mesmo caracterizar ato de improbidade administrativa pela 

gestora municipal, razão pela qual, observo como sendo necessário o encaminhamento 

deste parecer e do próprio relatório da auditoria ao Ministério Público local, para que tome 

as providências que entender necessárias. 

Tamanha é a necessidade que este serviço funcione adequadamente, que o 

Conselho Nacional do Ministério Público traz em seu site algumas orientações, dentre 

elas: 

"Os bens patrimoniais (patrimônio) e bens de consumo 
(almoxarifado) devem ser adequadamente guardados e 
controlados para se evitar prejuízo ao erário. Algumas das 
orientações mais comuns estão estabelecidas a seguir: 

Todos os materiais devem ser recebidos mediante confrontação 
de dados com as notas fiscais (item 3 da INISEDAP n° 205188, 
Acórdão TCU Primeira Câmara n° 1.05112005}; 

Deve-se evitar manter produtos em contato com o solo (item 
4.1.e.i, da INISEDAP n° 205/88); 

Os extintores de incêndio da unidade devem ser periodicamente 
recarregados (item 4.1.j, da IN/SEDAP n° 205188); 

Os materiais inativos ou ociosos devem ser alienados (Acórdãos 
n° 1.05112005 e n° 2.98612006- TCU, ambos da 1a Câmara; e 
item.4.1.j, da INISEDAP n11 205); 

Devem ser estabelecidos meGanismO$ de controle que 
possibilitem a rápida identificação do quantitativo dos bens 
registrados no sistema informatizado (Acórdão n° 2.98612006 • 
TCU- t• Câmara e item 4.1J, da INISEDAP n° 205); 
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Deve ser realizado o cálculo da depreciação do valor contábil dos 
bens (art. 106, §3°, da Lei 4.320/64 e Manual de Contabilidade 
Aplicado ao Setor Público); 

Avaliação periódica do consumo médio e dos estoques mínimos, 
a fim de se avaliar a adequada reposição do estoque (item 7.6 da 
INISEDAP n° 205). 

Uma das atribuições mais importantes do setor de patrimônio é a 
obrigatoriedade de realização de inventário anual de bens 
patrimoniais (art. 70, parágrafo único da CF). Para salvaguardar a 
responsabilidade de novos gestores ou ordenadores de despesa, 
também é indicado que seja realizado inventário quando houver 
mudança de chefia no setor. 

Assim sendo, a realização periódica de inventário se 
consubstancia na principal ferramenta de controle da gestão do 
patrimônio público conforme o art. 96 da Lei n° 4.320/64, o que 
difere da simples demonstração de saldos. Além disso, 
considerando-se o princípio da segregação de funções, é 
necessário proceder ao inventário de bens por meio de comissão 
constituída por membros que não exerçam atividades no referido 
setor. (Acórdão TCU n° 1.886/2007-1a Câmara) 

Caso sejam encontradas divergências entre os registros do 
patrimônio (ou almoxarifado), do estoque físico e os da 
contabilidade, deverão ser instaurados processos administrativos 
para apurar divergências constatadas. (art. 70, parágrafo único, e 
art. 74, 11 e §1°, da CF; arts. 75, 11; 89, e 94 a 97 da Lei n° 4.320164; e 
art. 130 da Lei no 93.872/86)'m 

Apenas através destas orientações divulgadas pelo CNMP podemos observar 

que o setor de Almoxarifado da Prefeitura Municipal está totalmente irregular e 

absolutamente imprestável para a sua finalidade, pois não atende nenhuma delas, o que 

depreende-se grave omissão da gestora municipal que inevitavalmente tem colaborado 
para que seja cometido lesão ao erário público. 

Diante desta grave irregularidade, também opino pela REPROVAÇÃO 
DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016. 
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BENS PÚBLICOS ABANDONADOS 

Outra grave violação de princípios administrativos e da própria legislação é o 

apontamento realizado pelo auditor no item 8.6.2. 

Neste item o auditor aponta a existência de bens públicos abandonados (posto 

de saúde), sendo utilizados como moradias {escola), em péssimo estado de conservação 

(posto de saúde, escola, e parquinho/academia para idosos). 

Acerca desta abordagem, esta Câmara Municipal já deliberou e por oito votos 

contra um condenou a Sra. Ana Maria de Gouvea por prática de infração política 

administrativa, nos termos do Decreto lei 201/67, conforme restou deliberado no Decreto 

Legislativo no 408/18. 

A acusação e as fotos constantes do referido relatório do auditor do TCEISP 

nos dá mostras de que os bens públicos estão realmente abandonados e tal constatação 

partiu do próprio auditor, que por conta disto, fez questão de incluir tão grave afronta a 

legislação municipal em seu relatório. 

Seria impossível. diante do que já foi deliberado por esta Câmara Municipal 

por ocasião da comissão processante no 002/2017 que este assunto, estando pautado no 

relatório do TCE/SP, fosse ignorado por este relator. 

Aliás, tendo sido este assunto levado ao crivo do Poder Judiciário através de 

ação anulatória ajuizada pela Prefeita contra a Comissão Processante, é importante 

ressaltar que o próprio Ministério Público foi emblemático em seu parecer no sentido de 

que não se pode afastar a irregularidade, mesmo que ela esteja estabelecida em relação 
a um único bem público. 
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Aqui, no entanto, estamos falando de vários bens públicos e não só estes que 

estão elencados no item B. 6. 2., mas também as próprias situações das escolas 

municipais já acima apontadas, o próprio almoxarifado do município que não possui 

condições mínimas de uso, pois existem goteiras, infiltrações, telhas quebradas e poeira, 

tudo sinalizando pelo mais completo abandono também deste prédio. 

Deste modo, seria incoerente que diante desta grave omissão e negligência 

no cuidado dos bens públicos apontados no relatório da contas de 2016, viesse a Câmara 

Municipal com ela anuir para fins de manter o parecer prévio do Tribunal de Contas pela 

aprovação. 

Desta feita, também em relação a este assunto relacionado a omissão no 

cuidado dos bens públicos, os quais, inclusive geram risco a integridade física das 

crianças e idosos nos parquinhos e academias ao ar livre, de rigor é o conhecimento pela 

REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2016. 

Pensar diferente é ser incoerente com o que já foi deliberado através do 

Decreto Legislativo no 408/2018. 

DAS DEMAIS IRREGULARIDADES QUE RECOMENDAM A REPROVAÇÃO 

DAS CONTAS 

Além do que já foi acima exposto, é importante ainda observarmos que várias 

foram as outras irregularidades apontadas no relatório de fiscalização e que não podem 

ser aqui esquecidas, pois revelam ainda mais a ineficiência da ge3tão capitaneada pela 

Sra. Ana Maria de Gouvea, e que por isso, merece o meu juízo de reprovação. 
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O nobre Auditor ainda apontou as seguintes ocorrências: 

• na LOA não há dotayão orçamentária específica para atenção 
prioritária à criança e ao adolescente; 
• a LOA não traz dotação específica para atenção aos idosos, a 
despeito da população do município com 60 anos ou mais 
representar 17,78% dos munícipes. 
- há prédios públicos que não possuem Auto de Vistorias do 
Corpo de Bombeiros- AVCB; 
- o Município apresenta taxa de mortalidade infantil superior à 
média regional e estadual; 
• o Município apresenta taxa de mortalidade da população de 60 
anos e mais superior à média regional e estadual; 
-o Município apresenta nível de atendimento de esgoto 17,77% 
inferior à média regional e 13,96% a média estadual; 

• Não houve controle interno na gestão municipal, tendo em vista 
que o Relatório de Controle Interno não cumpriu sua função 
referente à fiscalização prévia e concomitante, uma vez que foi 
elaborado apenas um relatório datado de 12-05-17. 

- o Regulamento da Lei de Acesso à Informação não está 
disponível na página eletrônica da entidade; 
• não apresenta possibilidade de acompanhamento posterior do 
pedido; 
• não foi implantado na entidade serviço de Ouvidoria, fato que 
perdura até os dias de hoje; 
-o site não disponibiliza o registro das competências e estrutura 
organizacional do ente; 
• o Portal não disponibiliza endereços e telefones das 
respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 
·as atas de audiências públicas não são divulgadas na Internet; 
• as audiências públicas não são gerais, englobando todas as 
funções de governo; 
• as peças que compõem o planejamento não são divulgadas 
com os indicadores de programas e metas de açõéS 
governamentais previstos versus realizados. 

Resíduos Sólidos: 
• não existe Unidade de Compostagem; 
• não é realizado tratamento de resíduos sólidos antes do 
aterramento; 
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- a Prefeitura não possui Plano de Resíduos da Construção Civil 
que aborde itens como coleta, transporte e destinação final; 
- o Município não aprova os Planos de Gerenciamento de 
RéSiduos Sólidos das Atividades Agrossilvopastoris (artigo 20, 
V, Lei no 12.305110). 

8.1.1. Resultado da Execução Orçamentária: 
• a Prefeitura apresenta déficit da execução orçamentária de 
1,36%; 
- fixação final da despesa em montante superior à previsão da 
receita; 
- Município alertado por quatro vezes pelo Sistema AUDESP 
sobre descompasso entre Receitas e Despesas: 

8.1.2.1./nfluência do Resultado Orçamentário sobre o Resultado 
Financeiro: 
- o déficit orçamentário do exercício em exame fez diminuir o 
superávit financeiro. 

8.1.6. Dívida Ativa: 
- a Prefeitura recebeu em 2016 apenas 19,25% do estoque 
pretérito, sendo tal percentual menor do que a média dos 
percentuais de recebimentos nos exercícios de 2014 e 2015. 

8.3.1.1. Ensino- Ajustes da Fiscalização: 
-restos a pagar (recursos próprios) não quitados até 31·01·17. 

8.5.2. Subsídios dos Agentes Políticos: 
• efetuada a RGA do exercício de 2016 sem o amparo de lei 
específica. 

C.1. Formalização das Licitações, Inexigibilidades e Dispensas 
C.1.1. Falhas de Instrução: 
Pregão Presencial n° 18/2016: 
-julgamento das propostas por preço global, sendo que os itens 
poderiam ser divididos, e sem justificativas técnica e econômica 
para tanto, contrariando jurisprudência desta Corte de Contas; 
-aglutinação de itens de forma indevida; 
• exigência de recolhimento prévio de R$ 50.000,00 para 
exploração da praça de alimentação, configurando cláusula 
restritiva à participação dos interessados; 
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• exigência de garantia (10%} em percentual superior ao máximo 
estabelecido na Lei n° 8.666/93 (5%); 
• exigência no edital de que os interessados em participar sejam 
do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, o que 
resultou no descredenciamento de três empresas interessadas 
na licitação. 
No entanto, a lei que regula a modalidade do Pregão (Lei n° 
10.520102) não traz essa exigência; 
• inabilitação das duas empresas com melhor oferta, sendo que 
a i"egu/aridade apresentada era passível de ser elucidada ou 
editada a posterior sem prejudicar o andamento do 
procedimento licitatório, o que demonstra um apego ao 
formalismo de forma injustificada, que causou dano ao erário; 
·após a inabilitação das duas empresas mais bem classificadas, 
foi declarada vencedora a terceira colocada, sem negociação de 
preços, em desconformidade com o previsto no inciso XVII do 
art. 4° da Lei n° 10.520/02. Além disso, não foram convidados os 
demais participantes para ofertar novos lances, conforme 
estabelece o inciso IX do art. 4° da referida norma. 

Decreto n° 4221116: 
- concessão de permissão qualificada para uso de espaço 
público para fins de estacionamento sem a realização de 
licitação, além do valor exigido do permissionário e definir 
quanto este poderia cobrar pelo serviço de estacionamento, 
ferindo desse modo o disposto no art. 3° da Lei n° 8.66611993. 

0.1. Cumprimento das Exigências Legais: 
• ausência dos pareceres prévios do Tribunal de Contas, PPA, 
LDO, LOA, na página eletrônica do Município. 

0.3.1. Quadro de Pessoal: 
• nomeação para cargo em com1ssao de Coordenador 
Administrativo de Assuntos da Juventude sem lei que defina as 
atribuições do referido cargo,· 
-as atribuições do cargo comissionado provido no êXercício não 
foram definidas através de leis. 

D.5. Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações 
do Tribunal: 
·não atendimento às recomendações do Tribunal". 
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Nestes itens, merecem destaques ainda as irregularidades decorrentes do 

pregão presencial no 18/2016, concernente à Contratação de empresa visando à 

realização da Expo-Terra- 353 Festa do Tropeiro e 26a Festa do Peão de Boiadeiro em 

razão das diversas irregularidades constantes no referido certame que acabou por 

escolher, descumprindo regras estabelecidas por lei, uma proposta que se mostrou mais 

custosa ao Poder Público. 

Este procedimento, inclusive, é objeto de apuração de ato de improbidade 

administrativa pelo Ministério Público, através do Inquérito Civil Público n° MP 

14.0379.0000218/2016, em trâmite perante o referido órgão. 

Diante das graves irregularidades constantes do relatório no que se refere a 

este certame, de rigor também observar que dentro do juízo estabelecido pelo Poder 

Legislativo no âmbito de sua função de fiscalização e juiz estabelecida pela Constituição 

Federal em relação às contas do Poder Executivo, não se pode acenar pela aprovação 

das contas que traz em sua apreciação graves e irremediáveis irregularidades em 

licitação, com atuação que enseja o conhecimento da prática de atos de improbidade 

administrativa. 

Desta forma, neste juízo político administrativo, ante a gravidade dos 

apontamentos, de rigor também o conhecimento dos fatos para fins de negar a aprovação 

das contas do exercício de 2016. 

Por fim, é importante ressaltar que existem fortes apontamentos no sentido de 

que não foram atendidas as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, havendo a reincidência em irregularidades que já haviam sido anteriormente 

recomendadas, sem que a gestora municipal houvesse se preocupado em saneá-las. 

Assim, ponderou o auditor em seu relatório: 
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No que se refere às recomendações desta Corte, haja vista os dois 
últimos exercícios apreciados, verificamos que, em 2016, a Prefeitura 
descumpriu as seguintes recomendações deste Tribunal: 
Recomendações: 
a) Aprimore seu planejamento orçamentário; 
b} Incremente a cobrança de sua dívida ativa; 
c) Adote providências visando promover políticas públicas 
adequadas ao setor educacional para suprir as deficiências 
apontadas; 
d) Observe as disposições constitucionais relativas à concessão de 
revisão geral anual e às atribuições dos cargos em comissão, da 
Lei n° 8.666193 quando da realização de licitações, contratos e 
execuções; 
e) Atenda às recomendações exaradas por esta Corte de Contas. 

Noticiamos, ainda, que apesar das contas de 2015, TC- 2593/026115, já 
terem sido apreciadas, não houve tempo hábil para atendimento das 
recomendações constantes do respectivo parecer no exercício em 
análise, haja vista sua publicação em 06/10/2017. 
Recomendações: 
a) Atente para o disposto no artigo 165, § 8°, da Constituição federal 
na elaboração do proieto de lei orçamentária. uma vez que a 
limitação da autorização para abertura de créditos adicionais é 
medida de prudência fiscal que evita que o orçamento se torne peça 
de ficção, além de contribuir para o equilíbrio das contas 
(Comunicado SDG no 29/2010). 
b) Não há dotação orçamentária para atenção prioritária à criança e 
ao adolescente (C~ art. 227, caput. LF no 8.069/90, art. 4°, caput e 
parágrafo único, "b", 'c' e "d'7. 
c) Aperfeiçoe o Sistema de Controle Interno, com vista à 
apresentação de relatórios periódicos, nos termos do artigo 74 da 
Constituição Federal e das orientações traçadas por esta Corte no 
Manual Básico ~~o Controle Interno do Município". 
d) Cumprimento parcial das notas previstas no IDES; 
e) Taxa de mortalidade acima das verificadas no Estado e na Região 
Administrativa; 
~ Corrija as falhas apontadas no setor de Almoxarifado; 
g} Atente ao disposto na Lei n°8.666/93; 
h) . l~ex~stência de legislação para estabelecer atribuições e 
extgenctas de cargos em comissão; 
i) Atenda as recomendações deste Casa; 
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Assim, também por tais motivos, atento ao fato de que tais recomendações 

foram inadvertidamente descumpridas e inobservadas pela Gestão Municipal, de rigor 

também a reprovação das contas. 

Desta fonna, observando-se o que foi relatado acima, este relator, com toda 

vênia a Corte de Contas, OPINA pelo NÃO ACOLHIMENTO do Parecer Prévio exarado 

pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo com referência ao 

exercício de 2016 e, assim, OPINA PELO JULGAMENTO DESFAVORÁVEl das 

contas prestadas pela Administração Municipal de Piquete no referido exercício, 

vez que evidente a existência de irregularidades insanáveis. 

Por conta disto, importa que seja aplicada à Sra. Ana Maria de Gouvea, o 

disposto no artigo 1°, inciso I, alínea "g", da lei Complementar n° 64/1990. 

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, pelo NÃO 
ACOLHIMENTO do Parecer Prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo com referência ao exercício de 2016 e, assim, OPINA PELO 
JULGAMENTO DESFAVORÁVEL das contas prestadas pela Administração 
Municipal de Piquete no referido exercício, vez que evidente a existência de 
irregularidades insanáveis. 

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. . 
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Edifício "Ver. José dos Santos Barbosa", Câmara Municipal de Piquete, Sala Manoel 
Ribeiro dos Santos Filho, Piquete- SP, 19 de abril de 2019. 

"'/f f;/( /uo 
Ver. MARCo/'G~~ME ALVES DA SILVA 

Presidente 

~r---' /}~ ·~ 
Ver. JOAQUIM ALVES DA SILVA JÚNIOR 

Membro 
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