PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO DOUTOR ROBSON MARINHO - TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Processo: 00004206.989.18-8
MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº
53.221.701/0001-17, com sede na Praça São João, nº 117, bairro Centro, nesta cidade,
representado por seu Prefeito Municipal, Dr. Marcio Luiz Miguel, através de seu advogado
público (mandato ex lege) que esta subscreve, vem, tendo em vista o relatório prévio de contas
apresentado, referente ao exercício de 2018, apresentar sua manifestação, conforme fatos e
fundamentos a seguir:

SÍNTESE DO APURADO
ITENS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Resultado no exercício
DÍVIDA DE CURTO PRAZO
ESTÁ CUMPRINDO PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS?
PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento/depósito de precatórios
judiciais?
PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento de requisitórios de baixa
monta?
ENCARGOS - Efetuados os recolhimentos ao Regime Geral de
Previdência Social (INSS)?
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO - Os repasses atenderam ao limite
constitucional?
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Despesa de pessoal em dezembro
do exercício em exame
ENSINO - Aplicação na Educação - art. 212, Constituição Federal (Limite
mínimo de 25%)
ENSINO - FUNDEB aplicado no magistério (Limite mínimo de 60%)

0,89%
FAVORÁVEL
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
52,03%
26,36%
63,25%
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ENSINO - Recursos FUNDEB aplicados no exercício
SAÚDE - Aplicação na Saúde (Limite mínimo de 15%)

100%
25,43%

1. ITEM A.1.1. CONTROLE INTERNO: Não existem evidências documentais de que
o Controle Interno analisa as conciliações bancárias relativas ao Executivo Municipal,
demonstrando falha quanto ao cumprimento de suas atribuições institucionais e, por
conseguinte, do art. 74, II e IV, da Constituição Federal.
Defesa: Referente ao apontamento do Controle Interno, temos a
informar que o Sistema de Controle Interno do Município foi instituído e regulamentado
mediante a Lei Municipal nº 05 de 19 de setembro de 2018.
Esclarecemos também que contamos, ao longo do exercício, com
apoio de sistema informatizado que gera informações periódicas pertinentes à área do
controle interno e que subsidiam a Comissão de Controle, sendo que tais informações
são enviadas ao Chefe do Poder Executivo.
Em tópicos, relacionamos os itens que são analisados pela Comissão
de Controle Interno:

1-AVALIAÇÃO DA GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
04-AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO
FINANCEIRA
05-APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO
ENSINO (ART. 212, CF)

02-AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS

04-AVALIAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

06-APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO
FUNDEB (ART. 21, LEI 11.494/07)

07-APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA SAÚDE
08-LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL
(ART.77, §4º, INC.III, ADCT CF)
(ART. 22, LRF)
09-PRECATÓRIOS JUDICIAIS (EC 62/2009;
ART. 100, CF)

10-DIVIDA CONSOLIDADA

11-DCL, OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, AVAIS
12-AVALIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE
E GARANTIAS
DÍVIDA ATIVA
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13-AVALIAÇÃO DO RECOLHIMENTO COM
14-AVALIAÇÃO DOS REPASSES AO
ENCARGOS SOCIAIS
TERCEIRO SETOR

15-AVALIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

17-AVALIAÇÃO DOS REPASSES MENSAIS
AO LEGISLATIVO
19-AVALIAÇÃO DE ESTOQUES EM
ALMOXARIFADO

16-LIMITE DOS REPASSES AO
LEGISLATIVO (E.C. 58/2009)
18-AVALIAÇÃO DAS LICITAÇÕES E
CONTRATAÇÕES DIRETAS

20-DESPESAS COM ADIANTAMENTO

21-CUMPRIMENTO DE PRAZOS E ALERTA
22-AVALIAÇÃO DOS PROJETOS DE
AUDESP
GOVERNO PREVISTOS NO ORÇAMENTO
23-AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE
GOVERNO PREVISTAS NO ORÇAMENTO

24-PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELO CHEFE
DO PODER EXECUTIVO

25-CONCLUSÃO

Conforme constatado pela auditoria na fl. 3 de seu relatório de
trabalho, os apontamentos realizados pelo Controle Interno em seus pareceres
periódicos, resultaram em medidas corretivas ao longo do exercício.
Quanto às falhas apontadas pela fiscalização referente às conciliações
bancárias dignas de correções, esclarecemos que as mesmas fazem parte dos itens de
análise do Controle Interno, informamos ainda que o controle e armazenamento das
conciliações bancárias são realizados via sistema eletronico eque no exercício em
exame não foi realizado a impressão arquivo física dessas conciliações, portanto não
consta prova documental da análise do Controle Interno nas referidas conciliações,
embora as mesmas façam parte das analises do controlador.
Esclarecemos que no exercício de 2019 foi adotado o arquivo físico das
conciliações bancárias as quais constam prova da verificação por parte do Controle
Interno, bem como parecer mensal específico para as conciliações, conforme
comprovado pela cópia do último parecer emitido. Doc. 001.
Diante dos fatos entendemos não ter ocorrido por parte do Controle
Interno descumprimento de suas atribuições institucionais, por não atender ao disposto
no artigo 74, II e IV da Constituição Federal, conforme sugerido pela auditoria, visto que
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as disposições não regem que a regularização das falhas apontas tenham que ocorrer
no mesmo exercício de origem.
Portanto, entendemos que o apontamento não merece prosperar e
sequer desprestigiar o julgamento das contas anuais dessa administração.

2. ITEM A.2. IEG-M – I-PLANEJAMENTO: Foram identificadas falhas nessa
dimensão que contribuíram desfavoravelmente para o resultado do indicador e que
impactam o alcance de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU.
Defesa: A agente de fiscalização pontuou em seu relatório várias
impropriedades na execução do planejamento e resultados alcançados, contudo os
apontamentos são superficiais e genéricos, já que não citou exemplos práticos e
embasamentos técnicos que sustentam as suas conclusões, citamos:
Quanto à autorização com o limite de até 15% para a abertura de
crédito suplementar na LOA de 2018, entendemos que a autorização para abertura de
créditos suplementares consignada na LOA destina-se a reforçar dotações insuficientes
no orçamento, em virtude de situações imprevistas e necessárias ao bem do serviço
público.
Devemos lembrar que o art. 165, § 8° da Constituição Federal não
estabelece o “quanto” deve ser a autorização para créditos suplementares, como
sugeriu o nobre agente de fiscalização financeira.
Portanto, não houve mácula do regramento que faculta ao legislador
autorizar o Chefe do Executivo a abrir créditos suplementares e para tanto estabelecer
critérios de utilização dos mesmos.
Referente à abertura de créditos adicionais suplementares e a
realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições, a auditoria anotou
à fl. 5 do relatório, alterações significativas no orçamento no montante de 35,95% da
despesa fixada inicialmente.
De início esclarecemos que a autorização para abertura de créditos
adicionais está amparada no parágrafo 8° do artigo 165 da Constituição Federal.
“Art. 165 - ...
(...)
§8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da
receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização
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para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de
crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.”
(g.n.)

Dispõe, também, o artigo 43 da Lei Federal n.º 4.320/64, que:
“Art. 43 - A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da
existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de
exposição justificativa.”

Ressaltamos que a autorização para abertura de créditos adicionais
previsto na Lei Municipal, foi utilizada pela Prefeitura de Monte Aprazível para atender
reprogramações de dotações necessárias ao bom andamento dos serviços públicos
municipais, utilizando desta forma o percentual de suplementação apenas para as
alterações orçamentárias mediante edição de Decreto Municipal.
Esclarecemos ainda, que os recebimentos de receitas decorrentes de
convênios firmados com as esferas estadual e federal e outras situações imprevisíveis
no momento em que se elaborou a lei orçamentária, foram os principais motivos para a
necessidade da abertura de créditos adicionais, sendo que para estes casos utilizou-se
de abertura mediante a edição de Lei especifica.
Portanto, os créditos adicionais realizados encontram respaldo na
Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64 e Leis municipais, merecendo, portanto,
receber parecer favorável desta relatoria.
A equipe de fiscalização aponta, também, que foram realizadas
transferências e transposições por meio de decretos, contrariando o inciso VI do art. 167
da Constituição Federal. Neste sentido devemos informar que os créditos
suplementares abertos utilizando o benefício do “remanejamento, transferências e
transposições”, tiveram amparo legal na Lei de Diretrizes vigente para o exercício de
2018
E assim verifica-se que os créditos suplementares por
“remanejamentos, transferências e transposições” e não violaram o inciso VI do art.
167 da Constituição Federal.
Quanto aos servidores existentes no setor de contabilidade da
Prefeitura, responsável pela elaboração das peças de planejamento, apesar de não
satisfazer aos anseios da fiscalização, atendem às necessidades e demandas atuais do
setor e constantemente participam de capacitações inerentes ao processo de
Planejamento Municipal, visando o esforço conjunto na elaboração dos programas,
ações, indicadores, metas físicas e financeiras.
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De nossa parte entendemos que o agente de fiscalização não levou em
consideração que o município é de pequeno porte e possui uma estrutura administrativa
bem reduzida, ou seja, sem capacidade financeira de possuir equipe com dedicação
exclusiva para o setor de planejamento, considerando também que este pessoal
passaria a maior parte do tempo ocioso, uma vez que vivemos em tempos de crise
econômica e neste sentido aproveitamos ao máximo os servidores existentes, pois
entendemos que no presente momento, uma equipe com dedicação exclusiva geraria
custos maiores que os benefícios.
Informamos que essa administração compartilha da mesma opinião da
fiscalização, contudo nosso limite de despesa com pessoal não permite a contratação
de novos profissionais, e nesse momento a prioridade é atender as demandas mais
urgentes da sociedade, contudo, num futuro próximo, esperamos conseguir estruturar
melhor nossa equipe, mas, dentro das possibilidades financeiras.
Esclarecemos que nossas audiências de elaboração das peças de
planejamento (PPA, LDO e LOA) são realizadas de acordo com as determinações legais
e servem justamente para que a população participe e apresente os problemas,
necessidades e deficiências do município. As atas das reuniões são digitalizadas e
encaminhadas ao Sistema.
Os programas e ações inseridos no PPA 2018-2021 foram baseados no
Plano de Governo do atual Prefeito, sendo assim, todas as demandas inseridas,
indiscutivelmente, surgiram da necessidade da população.
Do mesmo modo, imprescindível registrar de que, apesar de o
orçamento seguir o planejamento traçado, a realidade fática e a demanda pelos serviços
públicos não é estanque, sofrendo alterações decorrentes de um incontável número de
variantes, devendo o orçamento se adequar para atende-las.
Outra prova de que nossa equipe de planejamento atende aos anseios
da administração é o fato de que encerramos o exercício de 2018 com superávit
orçamentário.
Por fim, informamos que iremos atender parcialmente às
recomendações da auditoria, no que diz respeito a margem para participação popular,
através de ampla divulgação de datas e horários para realização das audiências públicas,
reuniões setorizadas com os Conselhos e disponibilizar coleta de sugestões pela internet
antes da elaboração da proposta.
Sobre o horário das audiências, vamos nos esforçar para realiza-las em
horário noturno, contudo dependemos da disponibilidade dos servidores fora do
horário de expediente.
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Os anseios da população são colhidos diariamente pelo Prefeito e
Diretores e incluídos nas peças de planejamento, seja no momento de sua elaboração
ou no decorrer da execução orçamentária, portanto, há a efetiva participação da
população na elaboração e execução do planejamento.
Por fim deve ser valorizado que o exercício de 2018 foi encerrado
com um superavit orçamentário da ordem de R$ 571.958,72, correspondente a 0,89%
da receita arrecadada, o que demonstra eficiência na execução orçamentária do
exercício.
Por todo o exposto, ressaltamos que essa Administração está sempre
somando esforços para aperfeiçoar o planejamento bem como o serviço público e
avançar na nota do IEG-M que certamente será melhor em 2019, motivo pelo qual
solicitamos que sejam consideradas nossas alegações.

3. ITEM B.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Insuficiência no
planejamento orçamentário.
Defesa: Em relação ao resultado orçamentário deve ser valorizado que
o exercício de 2018 foi encerrado com um superávit da ordem de R$ 571.958,72,
correspondente a 0,89% da receita arrecadada, o que demonstra eficiência na execução
orçamentaria do exercício.
Ressaltamos que a autorização para abertura de créditos adicionais
previsto na Lei Municipal, foi utilizada pela Prefeitura de Monte Aprazível para atender
reprogramações de dotações necessárias ao bom andamento dos serviços públicos
municipais, utilizando desta forma o percentual de suplementação apenas para as
alterações orçamentárias mediante edição de Decreto Municipal.
Neste viés, ressalte-se que, apesar de o orçamento seguir um
planejamento, a demanda pelos serviços públicos não é estável, mas sim sofre variações
decorrentes de um grande número de variantes, devendo o orçamento público ser
adequado para fazer frente a tais necessidades.
Esclarecemos ainda, que os recebimentos de receitas decorrentes de
convênios firmados com as esferas estaduais e federais e outras situações imprevisíveis
no momento em que se elaborou a lei orçamentária, foram os principais motivos para a
necessidade da abertura de créditos adicionais.
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Portanto, os créditos adicionais realizados encontram respaldo na
Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64 e Leis municipais, merecendo, portanto,
receber parecer favorável desta relatoria.
Restam, portanto, justificadas as movimentações orçamentárias.

4. ITEM B.1.4. DÍVIDA DE LONGO PRAZO: Aumento de 15,50% no montante da
dívida de longo prazo em comparação ao exercício anterior.

Defesa: Conforme constatado pela auditoria na fl. 8 do relatório de
trabalho, o aumento da dívida de longo prazo foi ocasionado pela confissão e
reconhecimento de dívida junto ao Instituto Social de Seguridade, dividas estas cuja
competência de origem está vinculada a administrações anteriores.
Portanto tal apontamento representa o mero cumprimento dos
princípios contábeis da evidenciação dos fatos ocorridos no decorrer do exercício,
devidamente autorizados por lei.

5. ITEM B.1.5. PRECATÓRIOS: Falhas nos procedimentos contábeis referentes aos
precatórios judiciais; O Balanço Patrimonial não registra corretamente as pendências
judicias; O Município não atendeu ao piso de pagamentos no exercício examinado.

Defesa: Inicialmente gostaríamos de destacar que o relatório utilizado
pela auditoria para verificar a veracidade das movimentações de precatório embora seja
extraído do Tibunal de Justiça do Estado de São Paulo, não são conclusivos para serem
utilizados como prova para questionar valores contabilizados por essa municipalidade.
Observamos que os depósitos realizados nos meses de julho e agosto nos valores de R$
148.523,31 e R$ 150.414,43, não constam no respectivo relatório. Observa-se ainda no
rodapé do relatório os seguintes dizeres: Total Depositado sujeito a alterações após
conciliação (possível estorno).
Outro fato a considerar se refere aos pagamentos efetuados pelo
Tribunal de Justiça, conforme anotações da própria auditoria na fls. 12 e 13 de seu
relatório de trabalho, a contabilização deve ocorrer da seguinte forma, conforme a
partir do primeiro item da folha 12 demonstrado a seguir:
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Podemos observar conforme segundo quadro da folha 13 acima
demonstrado, que as baixas de pagamentos somente devem ocorrer na contabilidade
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após a devida disponibilização e comunicação ao Município pelo Tribunal de Justiça.
Ocorre que o Tribunal de Justiça não efetuou essa comunicação,
tampouco disponibilizou essa relação de pagamento no portal de consulta do DEPRE
como de costume. (https://esaj.tjsp.jus.br/sajcas/login), no entanto, com base no
relatório mencionado acima, a auditoria pontuou um montante de “pagamentos
disponibilizados” pelo TJ de R$ 1.333.303,01, o que em nosso entendimento s.m.j.,
referem-se a valores repassados para outros Tribunais, os quais irão destinar esses
valores para quitação dos precatórios vinculados a cada Tribunal e posteriormente
disponibilizarão a informação de pagamentos por credores a ser informada ao município
através do portal DEPRE, para que proceda as respectivas baixas na contabilidade.
Dadas as considerações pautadas acima, passemos a demonstrar os
respectivos saldos constantes nos anexos de balanço dessa municipalidade, pautados
nos relatórios disponibilizados pelo portal DEPRE, mapas recebidos no exercício e
depósitos realizados, todos comprovados pelos documentos em anexo. Doc. 002.
REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS
Saldo de Precatórios em 31/12/2017 - (Passivo Circulante)

374.994,26

Saldo de Precatórios em 31/12/2017 - (Passivo Não Circulante)

7.299.812,52

Saldo de Precatórios em 31/12/2017 - (Passivo)

7.674.806,78

Saldo Depositos Judiciais 31/12/2017 - (Ativo)
Ajustes de 2017 lançados em 2018

374.994,26
69.162,00

Saldo Depositos Judiciais 31/12/2017 ajustado - (Ativo)

444.156,26

Mapa Orçamentário TJ 2019

168.312,71

Mapa Orçamentário TRT 2019

1.090.328,86

Saldo inscrito em 2018

1.258.641,57

Saldo de Precatórios em 31/12/2018 - (Passivo Circulante)

1.901.919,61

Saldo de Precatórios em 31/12/2018 - (Passivo Não Circulante)

6.891.329,15

Reconhecimento p/ ajuste de saldo ano anterior registrado 2019

140.199,59

Saldo de Precatórios em 31/12/2018 - (Passivo ajustado)

8.933.448,35

Depósito em 2018

1.326.826,32

Saldo Depositos Judiciais 31/12/2018 - (Ativo)

1.770.982,58

Por fim, com relação a contabilização dos precatórios informamos que
os saldos reais são os demonstrados no quadro acima, visto que os mesmos possuem
embasamento em relatórios fornecidos pelo órgão competente, sendo que tais valores
serão atualizados para o encerramento do próximo exercício também com base nos
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relatórios disponibilizados pelo Tribunal de Justiça – relatórios sem ressalvas – bem
como pelo registro dos depósitos realizados durante o exercício. Caso o Tribunal de
Justiça informe relatório de baixas realizadas durante o ano, as mesmas serão
registradas.
Resta portanto esclarecida a contabilização dos precatórios e
requeremos que sejam considerados os saldos ora apresentados, por mera medida de
justiça.
Referente ao apontamento do não atendimento ao piso para depósito
durante o exercício, conforme apontado pela auditoria e apurado na fl. 14 de seu
relatório de trabalho, temos a informar que a nobre agente de fiscalização
primeiramente deixou de considerar acordo firmado junto ao Tribunal de Justiça
mediante Plano de Amortização apresentado ao DEPRE e aceito – Cópia em anexo Doc.
003 – onde foi determinado que a alíquota para recolhimento durante o exercício de
2018 seria reduzida, ou seja, passaria de 1,99% para 1,72%, podendo o município
efetuar a compensação dos valores já depositados durante o ano.
Adicionalmente acrescentamos que no quadro de apuração
apresentado pela nobre auditora na fl. 14, não encontramos fundamentos nos valores
apurados de RCL que serviram de base para sua demonstração, visto que não conferem
com os quadros apurados mensalmente por essa municipalidade, – quadros de
apuração da RCL mensal em anexo Doc. 004 – portanto desconsideramos os valores
apurados pela auditoria e reproduzimos o referido quadro considerando os valores
realmente apurados e publicados por esse órgão, aplicando a alíquota correta para
depósitos conforme demonstrado a seguir:
APURAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO
EXERCÍCIO EM EXAME

RCL - mês de ref.

2018

ALÍQUOTA (ref. Processo DEPRE nº:
9000832-10.2015.8.26.0500/03)

1,72%

nov/17

dez/17

jan/18

fev/18

58.902.510,53

57.727.178,12

66.932.134,70

67.112.816,30

MÊS DE
COMPETÊNCIA

jan/18

fev/18

mar/18

abr/18

ALÍQUOTA

1,72%

1,72%

1,72%

1,72%

1.013.123,18

992.907,46

1.151.232,72

1.154.340,44

RCL - valor

VALOR CALCULADO
PERCENTUALMENTE
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VALOR A SER
DEPOSITADO (1/12 do
VALOR CALCULADO)

84.426,93

82.742,29

95.936,06

96.195,04

mar/18

abr/18

mai/18

jun/18

64.642.889,10

65.121.232,42

65.040.155,02

65.038.959,27

MÊS DE
COMPETÊNCIA

mai/18

jun/18

jul/18

ago/18

ALÍQUOTA

1,72%

1,72%

1,72%

1,72%

1.111.857,69

1.120.085,20

1.118.690,67

1.118.670,10

92.654,81

93.340,43

93.224,22

93.222,51

jul/18

ago/18

set/18

out/18

65.358.076,85

64.375.316,85

63.609.349,54

63.388.633,11

MÊS DE
COMPETÊNCIA

set/18

out/18

nov/18

dez/18

ALÍQUOTA

1,72%

1,72%

1,72%

1,72%

1.124.158,92

1.107.255,45

1.094.080,81

1.090.284,49

93.679,91

92.271,29

91.173,40

90.857,04

RCL - mês de ref.
RCL - valor

VALOR CALCULADO
PERCENTUALMENTE
VALOR A SER
DEPOSITADO (1/12 do
VALOR CALCULADO)

RCL - mês de ref.
RCL - valor

VALOR CALCULADO
PERCENTUALMENTE
VALOR A SER
DEPOSITADO (1/12 do
VALOR CALCULADO)

VALOR MÍNIMO A SER DEPOSITADO REFERENTE AO EXERCÍCIO EM EXAME 1.099.723,93
MONTANTE DEPOSITADO REFERENTE AO EXERCÍCIO EM EXAME 1.326.826,32
EXCEDENTE AO PISO

227.102,39
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Concluindo o município não só cumpriu com a determinação para
depósitos, como excedeu a esse piso em R$ 227.102,39 (duzentos e vinte e sete mil,
cento e dois reais e vinte e nove centavos), portanto não procede o apontamento de
que o município não cumpriu com os depósitos do percentual aplicado para o exercício
ora examinado. Em anexo comprovantes dos depósitos mensais efetuados junto ao
DEPRE – Doc. 005
A situação de adimplência do Município quanto aos precatóriosfoi
conformiada pelo DEPRE TJ-SP, por meio de certidão (úlitma folha – Doc. 003).

Requeremos portanto que seja desconsiderado tal apontamento.

6. ITEM B.1.8.1. DESPESA DE PESSOAL:
 Inclusão de gastos com terceirização de serviços, em substituição
à contratação de servidores municipais, não contabilizados conforme disposto no § 1º
do art. 18 da LRF.
 Superação do limite da despesa de pessoal estabelecido no art. no
art. 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
 Desatendimento ao artigo 22, parágrafo único, incisos IV e V, da
LRF.
Defesa: A R. Fiscalização alega em suma, que as contabilizações com o

objeto do presente exame deveriam ser incluídas como despesas de pessoal, de acordo
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com o art. 18, §1º, da LRF, tendo apontado serviços médicos, de fisioterapia e
enfermagem.
No entanto, em que pese o respeito à Corte de Contas, não se pode
concordar com a manifestação exposta.
O artigo 169, da Constituição Federal, determina que serão
considerados como despesa de pessoal apenas os valores pagos para o pessoal ativo e
inativo do ente federativo.
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos
em lei complementar.

Deste modo, ao prever sobre despesa de pessoal a Carta Magna seguiu
a lógica de que essa engloba apenas os servidores ingressantes nos quadros de pessoal
por meio de concurso público, cargo em comissão ou processo seletivo, de modo a
harmonizar os artigos 169 e 37, II e IX.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
(...)
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

O artigo 18, caput, da LRF, reafirma o constante da Constituição
Federal, no sentindo de que serão caracterizados como despesa de pessoal os valores
pagos aos agentes políticos e aos servidores públicos.
Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos,
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer
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espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões,
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de
qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas
pelo ente às entidades de previdência.

O parágrafo primeiro do referido artigo esclarece que caso haja um
terceirizado substituindo um servidor, os valores pagos àquele devem ser computados
no cálculo da despesa de pessoal, ou seja, caso um determinado servidor esteja afastado
de suas atividades, em razão de férias ou por questões de saúde, o terceirizado que o
estiver substituindo temporariamente deve ser considerado como servidor para fins de
pagamento e computo do índice de pessoal, sendo clara a redação legislativa em tal
sentido.
§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se
referem à substituição de servidores e empregados públicos serão
contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

A interpretação extensiva que esse Tribunal de Contas busca empregar
ao parágrafo primeiro, do artigo 18, da Lei de Responsabilidade Fiscal, para abarcar os
contratos de serviços terceirizados vai além do que prevê a disposição legislativa, além
de afrontar o texto constitucional.
Assim, a interpretação extensiva do parágrafo primeiro, do artigo 18,
da LRF, empregada no presente caso, é inconstitucional por estar em desacordo com a
interpretação conjunta dos 169 e 37, II e IX, da Carta Magna.
Oportuno registrar que, adotando-se o entendimento exposto no
relatório desta corte de contas, praticamente, toda e qualquer contratação realizada
pela administração pública poderia ser caracterizada como despesa de pessoal.
Conforme entendimento consolidado na Justiça do Trabalho, na
terceirização de serviços não existe subordinação entre a empresa contratante e o
empregado da empresa contratada, de modo que inexiste uma relação de emprego
entre aquela e esse, de modo que, a contratação de empresas para realização de
serviços não se confunde com o de pessoal e seus substitutos.
Neste sentido, o entendimento deste próprio Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo no “MANUAL BÁSICO - A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL”:
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“Hoje, os limites de despesa de pessoal são previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal, que, em seu art. 18, enumera vários gastos
entendidos como de pessoal:
(...)

O montante despendido com terceirização de mão de obra que
substitui servidores públicos. Todavia, contratos intermediados por
empresas não se inserem, às vezes, na despesa de pessoal; é assim
porque a relação empregatícia está sob a responsabilidade do
particular, inexistindo qualquer vínculo jurídico com a Administração
Pública. Nesta situação, o Poder Público contrata um serviço pronto,
acabado, fechado, sendo a mão de obra questão afeta, tão somente,
ao contratado.”

Portanto, a solução da questão se vale dos conceitos da lei trabalhista
para a caracterização da figura do empregado, ou seja: contraprestação, pessoalidade,
continuidade e subordinação. Desses pressupostos, o que mais chama atenção nos
contratos relacionados pela Auditoria é a falta de subordinação direta à hierarquia
estabelecida na Administração. Logo, não havendo qualquer desses elementos, toda
contratação de pessoal é regida pela lei civil; e, no caso, não se pode conformar aos
limites da lei fiscal.
Ademais, a Lei 8666/93, em princípio, também definiu que a
responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não seriam
transferidos à Administração Pública.
E mais, sob a ótica do órgão que padroniza a classificação da despesa
pública no Brasil (STN), os contratos de terceirização de mão-de-obra relacionam-se a
terceirizados empregados em atividades-fim ou em funções abrangidas pelo Plano de
Cargos e Salários da entidade pública.
Essa interpretação traz inúmeras complicações jurídicas, posto que, ao
ver das Cortes Superiores, ações finalísticas não podem ser transferidas, nem no setor
privado, tampouco na área pública; carrega também complicações operacionais, visto
que os planos estatais de carreira são precários, com insuficientes descritivos funcionais.
Diante disso, podemos exemplificar, como saber se o Auxiliar de Serviços da Prefeitura
pode desempenhar o mesmo labor do vigilante terceirizado ou se o Operador Braçal
deve realizar a limpeza dos prédios públicos.
Então, o art. 18, § 1º, da LRF, parece não ter eficácia em nosso direito
financeiro, nisso considerando que:
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• Na Administração Pública, os limites da despesa laboral alcançam
os servidores ativos e inativos e, não, os terceirizados (art. 169, da Constituição);
• A Administração só pode admitir pessoal, mediante concurso
público, contratação de comissionados ou por forma temporária e, não, contratando
diretamente terceirizados.
• O Tribunal Superior do Trabalho (TST), mediante a Súmula 331,
proíbe que o Poder Público contrate trabalhadores mediante empresa interposta,
donde se conclui que, para contar com pessoas desvinculadas do quadro funcional, deve
a Administração repassar, no todo ou em parte, determinados serviços ao particular e,
não, contratar mão-de-obra.
• Ao atualizar, em 2013, a Portaria Interministerial 163, a Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) retirou o item 34 (Outras Despesas de Pessoal decorrentes
de contratos de terceirização) do universo do gasto laboral, inserindo-o no grupo Outras
Despesas Correntes.
• A Administração Pública não tem qualquer controle sobre os
trabalhadores das empresas prestadoras de serviço; no caso de ajustes e reduções, não
há como determinar que as empresas promovam cortes na folha salarial.
Então, o intuito, o foco, o objetivo é a melhor consecução de um
serviço público.
Aliás, a própria Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, traz os
requisitos da contratação por empresa prestadora de serviços:

“Art. 2º A Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974 , passa a vigorar acrescida dos
seguintes arts. 4º -A, 4º -B, 5º -A, 5º -B, 19-A, 19-B e 19-C:
“Art. 4º-A . Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de
direito privado destinada a prestar à contratante serviços determinados e
específicos.
§ 1º A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho
realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para
realização desses serviços.
§ 2º Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios
das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a
empresa contratante.”
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Assim, o prejuízo aos Municípios, da inclusão de tais serviços na
contabilização com despesa de pessoal são incalculáveis, de modo que, caso persista,
entendemos que o Entes terão carta branca para terceirização, haja vista, a
economicidade e a facilidade de fiscalização e eficiência dos serviços, acabando cada vez
mais com o quadro de servidores, o que tememos ocorrer em massa.
Desta forma, pugnamos pela não contabilização da citada despesa
como gasto com pessoal.
Considerando tais exposições, pugna-se pelo reconhecimento do não
atingimento do limite prudencial da folha de pagamento, estando as despesas com
pessoal sempre aquém desse, conforme demonstrações em anexo (doc. 011).
Quanto à referência a violação da determinação do artigo 22,
parágrafo único, da LRF, pela nomeação reportada no evento 14 dos autos, não se pode
concordar com tal entendimento, pois, em primeiro lugar, como demonstrado, o
município encontrava-se abaixo do limite prudencial e, em segundo, não houve uma
nova nomeação, mas sim a troca da pessoa nomeada para o cargo.
Em outras palavras, o cargo em comissão de “Diretor de
Departamento de Compras” já se encontrava preenchido pela Sra. Josiane Oficiati
Galloo sendo essa exonerada pela portaria 556/2017 (Doc. 008), sendo substituída pelo
Sr. Clóvis Estevam dos Santos.
No importe à nomeação constante do evento 13, dos autos, da Sra.
Graziela Matilde Chabole essa ocorreu em virtude da necessidade de o município iniciar
as atividades do arquivo municipal em razão do inquérito judicial, sob pena de poder
responder a uma ação civil pública.
Portanto, considerando os fatos e fundamentos expostos, verifica-se
que não houve violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, encontrando-se o município
sempre abaixo do limite prudencial para a despesa com pessoal.

7. ITEM B.2. IEG-M – I – FISCAL: Foram identificadas falhas nessa dimensão que
contribuíram desfavoravelmente para o resultado do indicador e que impactam o
alcance de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela
Agenda 2030 da ONU.
Defesa: Conforme informado pelo Chefe do Setor de Tributação (Doc.
010) o Código Tributário do Município (Lei Complementar 01/2005), regulamenta em
seus artigos 98 a 105, a planta básica de valores com alíquotas diferenciadas de acordo
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com a localização, uso e carcaterísticas e estado de conservação do imóvel, as quais são
usadas na majoração do cálculo do imposto predial territorial urbano, em consonância,
deste modo, com o artigo 156, da CF.
Assim, por consequência, o valor do imóvel, além de outros elementos
reais, acabam sendo considerados para fins da alíquota progressiva do IPTU.
Quanto à questão da fiscalização automatizada períodica,
diferentemente do reportado, há sim controle das NF-e emitidas através da conferência
mensal do relatório de emissão do período.
Tal controle é realizado mensalmente pelos Fiscais Tributários.
Portanto, face ao exposto, requer seja reconsiderado o constante do
relatório, afastando-se as questões suscitadas.

8. ITEM B.3.1 HORAS EXTRAS EXCESSIVAS: Pagamentos de horas- extras por
períodos consecutivos, cujos montantes chegam a exceder 100% da remuneração
total, ultrapassando, por conseguinte, o limite máximo de 2 horas por jornada,
estabelecido pelo Executivo Municipal.
Defesa: A jornada extraordinária realizada pelos servidores é apurada

por meio do relógio de ponto eletrônico, e refere-se a situações específicas e
extraordinárias, em que a prorrogação da atuação se faz necessária, para se garantir o
funcionamento de um serviço essencial permanente, ou de grande relevância, como os
serviços de transportes de pacientes (SAMU e ambulância).
O mesmo ocorre para serviços cuja atuação sofre influência de eventos
ou períodos específicos, para os quais a exigência de uma jornada maior em
determinado período é inafastável, como fiscais em períodos de festas municipais.
Assim, por tais razões, em um universos de 800 (oitocentos)
servidores, se faz impossível levar a zero as horas extras realizadas.
No entanto, atendendo às recomendações deste Tribunal, promoverse-á um maior controle quanto à realização de horas extras, promovendo,
gradativamente, a sua diminuição.
Oportuno registrar que a solução está caminhando para uma solução,
visto que foi aberto o concurso público para a seleção de servidores para as áreas que
estão com alta demanda, o que acarretará no exercício apenas da jornada regular,
interrompendo-se a realização de grande número de horas extras.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ODACIO MUNHOZ BARBOSA JUNIOR. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo
original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-4KQ4-A2L7-4U83-6CLP

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Praça São João, nº 117 – Centro – Monte Aprazível – SP
(17) 3275-9500 – www.monteaprazivel.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL

9. ITEM B.3.2. PAGAMENTO IRREGULAR DE GRATIFICAÇÃO
ANIVERSÁRIO: Pagamento indevido de “salário aniversário” aos servidores da
Prefeitura Municipal durante todo o exercício.
Defesa: Ab initio¸ imprescindível considerar as diferenças entre o

“salário aniversário”, existente no Município de Monte Aprazível, e o “décimo quarto
salário” citado pela jurisprudência colacionada ao relatório.
O “salário aniversário” local prevê o pagamento de um valor fixo
(atualmente R$ 658,85), quando do mês do aniversário do servidor, ou seja, ele não se
baseia em um salário/vencimento completo daquele, como o é o “décimo quarto
salário”.
O “salário aniversário” visa garantir um prêmio ao servidor que
permanece nos quadros municipais, construindo sua carreira no setor público, de modo
que, ele possa confraternizar com seus familiares, na data de seu aniversário. O instituto
do prêmio é altamente utilizado nas relações trabalhista, possuindo previsão específica
na legislação municipal.
Diferentemente do “décimo quarto salário”, ele não afeta a
razoabilidade, pois não cria um mês fictício no ano, pagando um novo
salário/vencimento, mas sim apenas garante uma pequena quantia fixa para melhor
qualidade de vida do servidor.
O fundamento para sua existência é a mesma dos adicionais por
tempo de serviço, existentes em todas as carreiras de servidores públicos, de todos os
entes federativos, qual seja, estimular que o servidor para que permaneça nos quadros
da administração, se especializando e criando sua carreira dentro daquela, evitando o
turnover excessivo.
No entanto, ciente dos apontamentos desta Corte de Contas, o
Município de Monte Aprazível está em tratativas com o Sindicato dos Servidores
Públicos para resolução da questão apresentada.
Registre-se que não se trata uma questão simples, pois engloba todos
os servidores municipais, e, considerado o histórico de jurisprudência da Justiça do
Trabalho, a simples supressão daquela poderá acarretar em um enorme passivo
trabalhista.
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10. ITEM B.3.3 DESPESAS COM AFROMTA AO DEVER DE LICITAR: Gastos
fracionados de mesmo produto/serviço ou de produtos/serviços com características
similares que somados ultrapassaram o limite legal da licitação dispensável.
Defesa: O relatório aponta que o município teria contratado sem
licitação peças e manutenção de veículos em valor superior ao permitido para a
dispensa.
Neste tocante, oportuno resgitrar que o Município de Monte Aprazível
tem caminhado a passos largos no planejamento, organização e realização de suas
licitações.
Em primeiro lugar, abandonou-se a modalidade convite, em virtude de
sua baixa publicidade, e por consequência da pouca competição que trazia aos
certames.
Adotou-se o pregão em substituição àquele, sendo notórios os
resultados na economia de recursos e na contratação de melhores produtos.
Outrossim, o município observa a instrução normativa 03/2017, do
Ministério do Planejamento, na pesquisa inicial do valor de mercado da futura
contratação, gerando pesquisas preços, afastando, deste modo, qualquer hipótese de
sobrepreço.
A publicidade dos editais de licitação é realizada em mais veículos do
que os exigidos pelos artigos 4º, da Lei 10.520/02, e 21, da Lei 8.666/93.
Quanto à manutenção de veículos, o Município realizou, no exercício
de 2018, um grande número de licitações com tal objeto, dentre elas:
PP: 06/2018 – Aquisição de Pneus e camaras de ar
PP: 44/2018 – Aquisição de óleos lubrificantes, filtros de óleo e combustível
PP: 52/2018 – Retifica do motor do ônibus da Saúde
PP: 61/2018 – Aquisição de baterias automotivas
PP: 79/2018 – Lavagem de Veículos
PP: 91/2018 – Retifica do motor do veículo doblô da saúde e câmbio do veículo D-10
PP: 100/2018 – Alinhamento, balanceamento e cambagem de veículos

Assim, está havendo uma gradativa evolução nas licitações para
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manutenção de veículos.
Ocorre que, determinados objetos são de grande modo difíceis de
realizar licitações prévias, beirando a impossibilidade. Como exemplo, tem-se peças de
veículos, visto que a administração conta com uma grande variadade de marcas e
modelos desses, o que somado à vedação a realização de licitação com julgamento
baseado em desconto incidente da lista de preços da tabela da fábrica.
Neste quadro, um único registro de preços que abarcasse as peças de
todos os veículos municipais teria, no mínimo, mais de cinco mil itens.
Deste modo, como apontado para os obejtos que abarcaram as
despesas consideradas previsíveis o processo licitatório foi devidamente realizado.
Para os que se encontram em um cenário em que se soma a
imprevisbilidade de previsão, impossibilidade de registro de preços de todas as peças e
necessidade permanente e essencial do veículos houve a contratação com as devidas
justificativas, tendo essas demonstrado a urgência da situação.
Os valores apontados por esta Corte de Contas, salvo melhor Juízo,
englobam bens e serviços presentes nas licitações referidas.
Para o presente e próximos exercícios está se estudando a realização
de licitações para registros de preços de hora-trabalho mecânico e eletrecista, bem
como peças de veículos.

11. ITEM B.3.4 CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PESSOAL Terceirização de
serviços, em substituição à contratação de servidores municipais, em desatendimento
ao disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.
Defesa: O relatório aponta a possível existência de serviços
tercerizados de maniera irregular, consistentes em serviços de medicina, fisioterapia e
enfermagem.
Ocorre que, não se pode concordar com as exposições do relatório,
conforme se passa a demnstrar.
No tocante aos enfermeiros, eles atuavam no projeto do SAMU
(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o qual se trata de projeto decorrente de
convênio com a União, a qual realiza os repasses de recursos para o município.
A atuação junto ao SAMU exige uma formação profissional específica,
qual, seja, a de socorrista, inexistente nos quadros da grande maioria dos municípios,
em especial nos pequenos, como o presente.
O convênio que mantém o SAMU pode ser descontinuado pela União,
de modo que não se caracteriza como um serviço permanente, incompatível, portanto,
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com cargos a serem preenchidos por servidores públicos. Soma-se a isso a, já referida,
necessidade de formação específica e de grande particularidade.
Assim, face à perenidade decorrente do convênio, consubstanciada
em um projeto de apoio, suprido por profissionais prestadores de serviços, impossível a
caracterização desses como servidores públicos ou como terceiros em substituição a
esses, de modo que não se enquadram no rol do artigo 18, da LRF, não devendo integrar
o subelemento “outras despesas de pessoal”.
De qualquer modo, a atuação de profissionais de enfermagem não
mais existe, de modo que o apontado não encontra mais correlação com a situação
presente.
Quanto aos serviços médicos e de fisioterapia, esses foram
contratados mediante processo licitatório para complementar os serviços existentes no
município.
Os serviços médicos existentes não se confundem com os prestados
pelos médicos servidores públicos.
Os municípios são responsáveis pela atenção básica de saúde, ou seja,
com atendimentos da baixa complexidade, e de caráter geral, não englobando
especialidades médicas.
Ocorre que, visto a existência de grande demanda por tais
especialidades que não era suprida pelos demais entes federativos, o município buscou
amparar a população municipal em tal sentido.
A contratação foi realizada sob o sistema de registro de preços para
que os serviços fossem disponibilizadas enquanto houvesse uma demanda reprimida,
de modo que quando essa se normalizou, não houve continuidade na contratação.
Assim, percebe-se que os serviços contratados não se confundem com
os prestados pelo servidores concursados, visto que esses se encerram dentro do rol de
atendimento de saúde que deve ser disponibilizado pelo município, enquanto aqueles
o ente municipal não tinha obrigação de disponibiliza-los, o tendo feito apenas para
atender a demanda não atendida pelo Estado e pela União.
O artigo 199, §1º, da Constituição Federal, é claro ao permitir que a
atuação complementar do setor privado na saúde pública.
Neste cenário, tem-se que o município não pode terceirizar seus
serviços de saúde, porém havendo demanda pela população, pode, com auxílio do setor
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privado, complementar os serviços disponibilizados, fornecendo o atendimento a mais
especialidades ou aumentando o número de consultas mensais das existentes, para
suprir a necessidade reprimida existente.
Como se faz possível verificar por meio do portal da transparência, o
município possui corpo médico próprio no seu quadro de pessoal.
Soma-se ao exposto, o fato já conhecido da dificuldade enfrentada
pelos municípios brasileiros em manterem em seu quadro de servidores, profissionais
médicos, sendo que a situação não é diversa no Município de Monte Aprazível, tendo
esse encontrado imensas dificuldades para manter um quadro médico próprio.
Buscando alterar tal situação encontra-se em trâmite atualmente
concurso público para a contratação de médicos, conforme edital em anexo (Doc.006).
Destarte, a contratação referidas pelo relatório não ocorreram de
maneira irregular, visto que visavam atender a projeto não permanente, ou a
complementar os serviços de saúde pública existente, nos moldes do artigo 199, §1º, da
CF.

12. ITEM B.3.5. – BENS PATRIMONIAIS: O imóvel onde funciona a Prefeitura
Municipal encontra-se em péssimo estado de conservação e manutenção.
Defesa: Realmente o prédio do paço municipal não se encontra nas
melhores das condições, porém ele continua funcional, permitindo perfeitamente a
disponibilização dos serviços públicos que nele se encerram, sem qualquer prejuízo ao
desempenho.
No entanto, ciente de tal situação está se buscando recursos para no
exercício de 2020 para realização de uma reforma no imóvel.

13. ITEM B.3.6. TESOURARIA: Há, no quadro de pessoal do Órgão, cargo efetivo
de tesoureiro, entretanto, o mesmo não se encontra provido; Existe disponibilidade
de caixa depositada em bancos privados; Não existem evidências documentais de que
o Controle Interno analisa as conciliações bancárias; Lançamentos datados de
exercícios anteriores.
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Defesa: Primeiramente informamos que o município de Monte
Aprazível elaborou concurso público no mês de outubro de 2019 CONCURSO PÚBLICO
Nº 001/2019, onde constou 01 (uma) vaga para o cargo de Tesoureiro. Os recursos
depositados em bancos privados são originários de impostos e taxas municipais, sendo
que os recursos permanecem nestes bancos somente no período de compensação, após
este período são transferidos automaticamente para o Banco do Brasil.
A partir do exercício de 2019, o controlador interno está analisando
e emitindo pareceres específicos sobre as conciliações bancárias, fato que poderá ser
comprovado nas próximas auditorias.
E por fim esclarecemos que pendencia de conciliação bancária
datada de exercício anterior, refere-se à divergência de informações decorrente de
bloqueio judicial, sendo que neste caso já acionamos a procuradoria jurídica do
município para que proceda a análise do processo e levante informações suficientes
para regularização do caso.

14. ITEM B.3.8. OBRAS PARALISADAS: Foram identificadas diversas obras
paralisadas no Município.
Defesa: Com relação às obras apontadas, algumas necessitaram ser
novamente licitadas, porém elas não se encontram paralisadas, mas sim em andamento,
ou em fase de reprogramação, conforme documentos em anexo e seguinte relação:
Obra da Creche Escola do Portal da Fonte – A empresa foi notificada a
retomar a obra, não retornou e a prefeitura efetuou a penalização da empresa, foi
realizado reprogramação da obra junto ao FDE, tendo recebido a resposta positiva em
meados de setembro. A dotação orçamentária já está resevada e o departamento de
engenharia finaliza os detalhes de planilha, memorial e projetos para a publicação da
licitação;
Obra Parque da Matinha – A Administração anterior deixou o contrato
entre Prefeitura e empresa vencer, além de não observar os ditames legais da licitação,
tais como publicações no Diário Oficial da União, por se tratar de transferência de
recurso, nos termos do artigo 21, I da Lei Federal 8.666/93. Contrato vencido, não há
possibilidade de aditamento. Fora realizada reprogramação da obra junto ao órgão
gestor, no caso a Caixa Econômica Federal, autorizada e realizada a licitação, contrato
firmado e ordem de serviço expedida, portanto a OBRA ENCONTRA-SE EM
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ANDAMENTO.
Obra Artur Alves - A Administração anterior deixou o contrato entre
Prefeitura e empresa vencer, além de não observar os ditames legais da licitação, tais
como publicações no Diário Oficial da União, por se tratar de transferência de recurso,
nos termos do artigo 21, I da Lei Federal 8.666/93. Contrato vencido, não há
possibilidade de aditamento. Fora realizada reprogramação da obra junto ao órgão
gestor, no caso a Caixa Econômica Federal, autorizada e realizada a licitação, contrato
firmado e ordem de serviço expedida, portanto a OBRA ENCONTRA-SE EM
ANDAMENTO.
Obra Estádio Municipal A Administração anterior deixou o contrato
entre Prefeitura e empresa vencer, além de não observar os ditames legais da licitação,
tais como publicações no Diário Oficial da União, por se tratar de transferência de
recurso, nos termos do artigo 21, I da Lei Federal 8.666/93. Contrato vencido, não há
possibilidade de aditamento. Fora realizada reprogramação da obra junto ao órgão
gestor, no caso a Caixa Econômica Federal, autorizada e realizada a licitação, contrato
firmado e ordem de serviço expedida, portanto a OBRA ENCONTRA-SE EM
ANDAMENTO.

15. ITEM C.1. APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E
LEGAL:
Existem no Município 32 crianças de 0 a 3 anos fora da creche, representando um
percentual de 6,57% da demanda por vagas; Exclusão de despesas não elegíveis ao
ensino, bem como de restos a pagar não quitados até 31/01/2019.

Defesa: Aponta a equipe de fiscalização a ocorrência de ajuste relativo
ao montante de R$ 164.451,68, decorrente de restos a pagar de recursos próprios não
quitados até 31/01/2019 e despesas não amparadas pelo art. 70, LDB.
Contudo, conforme os cálculos da auditoria nas fls. 25 do relatório, já
com as glosas, restaram aplicados em ações com o ensino 26,36% dando pleno
atendimento ao art. 212 da Constituição Federal.
Cabe ressaltar que esta Administração preza pela qualidade do ensino
da educação básica, não medindo esforços na execução de investimentos voltados a
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rede municipal de ensino, haja vista que a educação é o alicerce fundamental da
sociedade.
Conforme se verifica no relatório da auditoria, foram aplicados com
recursos próprios, o equivalente a 26,36% das receitas de impostos, um percentual a
maior de 1,36%, correspondente a R$ 668.169,98, acima das determinações da
Constituição Federal, já considerados os ajustes feitos pela fiscalização.
Com relação às glosas efetuadas, esta Administração irá implementar
novos controles visando maior controle e acompanhamento na aplicação das despesas
próprias com educação, evitando assim novas glosas nas próximas Auditorias.
Concluindo, a referida glosa não afetou o atendimento constitucional.
Quanto à demanda por vagas, como apontado pelo próprio relatório,
não existe demanda não atendida, de modo que, o número de vagas existentes supre a
necessidade do município.
Encontra-se em fase de reprogramação, a licitação para o término da
construção de mais uma CEMEI, de modo que, ainda que não exista demanda não
atendida, haverá uma melhor distribuição das vagas entre os diversos bairros da cidade.

16. ITEM C.2. IEG-M – I-EDUC: Foram identificadas falhas nessa dimensão que
contribuíram desfavoravelmente para o resultado do indicador e que impactam o
alcance de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela
Agenda 2030 da ONU.
O relatório apresentado referiu diversas questões referentes às
escolas e creches municipais, sendo que o Município vem trabalhando de grande modo
para resolver todas elas.
As questões apresentadas demandam tempo e recursos, devendo ser
objeto de um planejamento gradual, porém grande parte do apontado econtra-se
resolvido, conforme segue:
•
Média de computadores por alunos: Existe ata de registro de preços em
vigor para caso haja a necessidade de aquisição de novas máquinas. A quantidade
de computadores na sala de informática é o suficiente para atender integralmente
todos os alunos da sala de aula. Atendendo assim os padrões mínimos de qualidade
de ensino de acordo com o Parecer nº 3/2019, reexame do parecer nº 08/2010.
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• Apontamentos na EMEB Feliciano Sales Cunha:
A área de preparo de alimentos
-O teto revestido de madeira e em más condições do foi trocado por PVC.
- Forno foi consertado.
Instalações físicas de armazenamento dos alimentos
-A iluminação foi devidamente substituída;
-Os vidros quebrados foram substituídos.
• Apontamentos na E.M. Prof. Raul Vieira Luz:
- A escola está passando por reformas e adequações em etapas.
• Piso salarial dos professores da Educação Infantil – regularizado (Lei
Complementar 07/2019 – Doc.009).
• Cardápio pré-estabelecido pela nutricionista - regularizado.
• Frota Escolar – estamos aguardando um ônibus do programa Caminho da
Escola e já realizamos gestões junto ao MEC solicitando mais dois ônibus com o intuito
de renovar a nossa frota.
• Relatório da Nutricionista – realizado periodicamente.
• AVCB – em fase de adeqauação.


Espaço alunos – Estamos organizando para que nenhuma sala esteja fora do
índice recomendado.



Professores temporários – Encontra-se em trâmite concurso público (edital
em anexo), para efetivação de diversos professores em cargos permanentes,
reduzindo a taxa de temporários somente à essencial.



Capacitação de professores da Educação Infantil – A Capacitação é contínua
e ocorre semanalmente nos horários de HTPC, com a Coordenadora da
Educação Infantil do Departamento de Educação. Ocorreu, no ano de 2018,
a formação PNAIC, de 100 horas, com os profissionais do MEC, onde os
pagamentos foram realizados diretamente pelo MEC, razão pela qual não
houve a utilização de recursos próprios, apesar de ter havido a capacitação.
Para o corrente ano, o Município contratou uma formação de 60 horas, por
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meio do pregão 32/2019.


Biblioteca ou Sala de Leitura – Algumas Unidades da Educação Infantil não
possuem biblioteca devido à falta de espaço físico, porém estamos
adequando.



Uniforme Escolar – foram entregues no corrente ano, na primeira semana
de aula. Já houve a contratação da empresa para a confecção dos uniforme
para o ano de 2020



Plano de Carreira – Já estamos em processo de elaboração com a previsão
de passar pela Câmara Municipal no corrente ano.



Metas 1A , 3A , 1B e 2ª. - Atendemos 100% das matrículas de alunos da
pré-escolas e a população de 6 a 14 anos. Avançamos no atendimento da
faixa etária de 0 a 3 anos com abertura de novas salas. Existe pequena lista
de espera em apenas 2 Unidades, apesar de existirem vagas em outras
unidades do município, ocorrendo a espera apenas porque o demandante
quer a vaga em unidade mais próxima de sua residência.

17. ITEM C.3. FISCALIZAÇÃO ORDENADA (ENSINO): A Prefeitura não
providenciou adequações suficientes para a solução dos problemas apontados pela
fiscalização.
UNIFORMES
Como referido no item anterior, os uniformes foram entregues na
primeira semana de aula do exercício de 2019, não havendo prejuízo para os alunos.
Para o ano de 2020, já houve a licitação (pregão 89/2019) para seleção
da empresa que produzirá os uniformes.
VAGAS EM CRECHE
Houve a regulamentação formal sobre atendimento da lista de espera,
por meio da Lei 3.548/2018 (Doc.007), a qual determina a divulgação pública da
demanda e das vagas, as quais podem ser encontradas no site da prefeitura municipal
(http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/relatorio2/2019/000328.pdf)
A busca ativa de crianças em idade correspondente à Educação Infantil
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é feita através de ampla divulgação com cartazes, rádio e site da Prefeitura, sendo
tambpem realizada através da central de matrículas, um levantamento das carteiras de
vacinação das crianças de 0 a 5 anos no Centro de Saúde.
Também são parcerias entre o Departamento de Educação, a
Assistência Social e a Pastoral da Criança para a realização da busca ativa.
As questões expostas no relatório quanto às instalações físicas estão
em fase de planejamento ou adequação.

18. ITEM C.4. CONTRATO SOB ACOMPANHAMENTO: Foram constatadas
irregularidades durante o acompanhamento da execução.

Inicialmente, em relação a não formalização do termo de contrato, faz-se
necessário analisar o disposto no art. 62, “caput” e § 4º da Lei nº 8.666/1993:
Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência
e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos
preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de
licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituílo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de
serviço.
(...)
§ 4º É dispensável o "termo de contrato" e facultada a substituição prevista
neste artigo, a critério da Administração e independentemente de seu
valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens
adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência
técnica.

Da leitura do dispositivo é possível identificar que o caput e o §4º trazem
hipóteses diversas, que não se confundem, quais sejam:
a) licitações e contratações diretas (dispensa e inexigibilidade) que
estejam dentro do limite de valor para utilização da modalidade Convite;
b) compra com entrega imediata e integral, da qual não resultem
obrigações futuras, independentemente do valor da contratação.
A primeira hipótese trata de contratos de baixo valor, ou seja, aqueles
que estejam abaixo do valor de alçada para realização de licitação na modalidade Concorrência
ou Tomada de Preços. Em resumo, são os contratos com valores abaixo de R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais), nos casos de obras e serviços de engenharia, e os contratos com valores
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abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), nos casos de compras e outros serviços que não de
engenharia.
A segunda hipótese trata da compra com entrega imediata e integral
dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, independentemente do valor
da contratação.
Verifica-se que o caso em tela encaixa-se na primeira hipótese, em razão
do valor da contratação R$ 66.560,00 (sessenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais) ter ficado
dentro do limite da modalidade convite, tendo o contrato sido substituído pela nota de
empenho.
Assim, tem-se que o instrumento de contrato estava dispensado com
fundamento no art. 62, “caput” da Lei nº 8.666/1993 devido ao valor contratado, ainda que
resultando em obrigações futuras.
Ao tratar sobre a questão, Joel de Menezes Niebuhr reconhece a
possibilidade de dispensa do instrumento devido ao valor:
“Se o valor do contrato, independentemente se ele foi precedido de
licitação ou não, ultrapassar os limites preconizados na Lei nº 8.666/93 para
a modalidade convite, então ele obrigatoriamente, em regra, deve ser
formalizado por meio de instrumento de contrato. (...) Agregue-se que o §
4º do art. 62 da Lei nº 8.666/93 também dispensa o instrumento de
contrato, denominado por ele de termo de contrato — que é a mesmíssima
coisa —, a critério da Administração e independentemente de seu valor,
nos casos de ‘compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos,
dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica’.
Veja-se que, nesse caso, do § 4º do art. 62 da Lei nº 8.666/93, pouco
importa o valor do contrato. Não há limite de valor; o que importa é que o
objeto do contrato possa ser qualificado como compra com entrega
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações
futuras, inclusive assistência técnica.1”

No mesmo sentido, o entendimento de Ronny Charles Lopes de Torres2:
“Nem sempre a adoção de uma minuta contratual é obrigatória. A lei,
expressamente, estabeleceu hipóteses em que ela é obrigatória, e outras na
qual é facultativa. Para compreender corretamente as situações em que a

1

Niebuhr, Joel de Menezes. Licitação Pública e Contrato Administrativo. 4. ed. rev. e ampl. – Belo
Horizonte: Fórum, 2015. págs 834-835.
2

Torres, Ronny Charles Lopes de. Licitações públicas. 7 ed. Ver. Ampl. e atual – Salvador: Juspodivm, 2016.
Pág.:288
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minta contratual é obrigatória ou não, é importante realizar uma leitura
conjugada do caput do artigo 62, com o seu §4º.
Embora o instrumento contratual seja obrigatório nos casos de concorrência e
tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços
estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, ele
será facultativo nas contratações abaixo desse limite (até o limite da
modalidade convite) e, independentemente, de seu valor, nos casos de compra
com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, os quais não resultem em
obrigações futuras (inclusive assistência técnica).
Nesses casos em que a adoção do instrumento contratual é facultativa, ele deve
ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota
de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de
serviço.”

Ressalte-se, novamente, que o contrato foi devidamente substituído
pela nota de empenho.
De outro modo, imprescindível se faz ressaltar que, ainda que não tenha
havido a formalização de contrato expresso, a entrega do licitado não ocorreu à revelia, ou seja,
ao livre dispor da empresa contratada, haja vista que foi precedida de licitação, com edital em
que todos os aspectos estavam expressos.
Jurisprudência, doutrina e legislação caminham alinhadas no sentido da
desburocratização de processos na administração pública, aproximando-a dos procedimentos
da iniciativa privada com vista a maior eficiência dos atos, exigindo-se uma maior formalidade e
formalização somente quando essas se mostrarem imprescindíveis à prática dos atos.
Destaca-se, novamente, que devido a contratação ter sido realizada por
meio de processo licitatório, o edital da licitação fixou todas obrigações das partes, não
ensejando a dispensa do instrumento de contratação em prejuízo para a Administração. Tal tese
é defendida por Marçal Justen Filho que assim afirma:
“Deve-se ter em vista que a existência de um contrato administrativo não
depende da forma adotada para sua formalização. Existe contrato
administrativo mesmo quando documentado por via de assinatura de uma nota
de empenho. Aperfeiçoa-se o contrato administrativo quando completados os
atos jurídicos necessários à formalização que exterioriza o acordo de vontades.
(...)
A dispensa do termo de contrato somente apresenta relevância quando existir
contratação direta. Quando existir licitação antecedente à compra, a dispensa
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do instrumento específico não apresenta maior importância: todas as cláusulas
acerca do negócio estarão previstas no ato convocatório.”3

Em relação à irregularidade apontada referente ao pagamento ter
ocorrido de forma integral, ainda que o objeto esteja parcialmente pendente de liquidação, em
afronta aos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964, é importante destacar que o art. 15, III, da Lei nº
8.666/1993, estabelece que as compras efetuadas pela Administração deverão submeter-se às
condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Assim consta na lei:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:
(...)
III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do
setor privado.

No setor privado é usual o pagamento antecipado e sua adoção no setor
público é uma forma de obtenção de condições mais vantajosas, sendo esta a razão por que a
Administração optou pela adoção do pagamento antecipado de parte objeto da licitação.
Sobre o descumprimento dos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964, tais
dispositivos não disciplinam a questão do pagamento antecipado, mas sim tem como finalidade
submeter o pagamento a um controle documental adequado.
Ao analisar a presente questão, Marçal Justen Filho afirma que:
É verdade que o art. 63, § 2º, III, da Lei 4320/1964 determina que a
liquidação da despesa ‘por fornecimentos feitos ou serviços prestados’
deverá ter por base a comprovação da entrega do material ou da prestação
efetiva do serviço. Mas a exigência refere-se, obviamente, aos pagamentos
devidos em virtude da execução da prestação. O dispositivo não trata da
situação em que o pagamento seja devido em decorrência de previsão
contratual autorizadora de pagamento antecipado. Em última análise, os
referidos arts. 62 e 63 visam a exigir que o fundamento normativo e
contratual para a realização do pagamento seja apurado objetivamente.4

Neste ponto, oportuno ressaltar que o objeto do certame era a
aquisição de apostilas de inglês, conforme se verifica do próprio item 1 do edital, sendo o portal
educacional e a capacitação na formação dos professores meros acessórios ao principal
(apostila), destinando-se apenas a possível melhoria na utilização desse, não possuindo uso
independente.

3

Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e contratos administrativos. 15 ed. São Paulo.
Dialética.
4

Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 17. ed. – São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2016, p. 302.
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Assim, as referidas as irregularidades apontadas sobre a não
especificação do prazo de disponibilidade de acesso ao Portal Educacional e o pagamento
antecipado, não se sustentam, pois, no tocante à primeira, tratando-se o Portal Educacional
parte acessório das apostilas, tal recurso ficará disponível durante todo o ano letivo em que as
apostilas serão utilizadas, conforme declaração da própria empresa, ao passo que, o pagamento
em sua totalidade ocorreu com em consonância com a entrega do objeto principal, qual seja, as
apostilas.
Neste ponto, o Direito Administrativo, por falta de normatização
específica, socorre-se ao Direito Privado, de modo que, nos moldes dos artigos5 92 e 233, do
Código Civil, os bens acessórios seguem o principal em sua obrigação, de modo que não
necessitam de referência expressa em relação a eles, bastando a previsão quanto ao principal.
Por fim, mister se faz registrar que o desenvolvimento do certame
obedeceu os princípios norteadores do Administração Pública, os preços encontram-se dentro
dos praticados pelo mercado, os bens foram entregues e os serviços foram prestados, restando
no atendimento da finalidade pública pretendida, qual seja, a melhoria do processo de
educação, de modo que, ainda que esta Corte de Contas entenda que o procedimento adotado
não tenha sido o mais indicado, o que se faz a título de argumentação, não há qualquer vício
capaz de acarretar na anulação do certame.

19. ITEM D.2. IEG-M – I-SAÚDE: Foram identificadas falhas nessa dimensão que
contribuíram desfavoravelmente para o resultado do indicador e que impactam o
alcance de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela
Agenda 2030 da ONU.
O Município vem providenciando a organização do AVCB para todos
os prédios municipais, encontrando-se grande parte desses já regularizados.
Quanto às demais questões referentes à saúde, requer a concessão de
mais 03 (três) dias de prazo, para apresentações das informações e documentos.

20. ITEM E.1. IEG-M – I-AMB: Foram identificadas falhas nessa dimensão que
contribuíram desfavoravelmente para o resultado do indicador e que impactam o
5

Art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja
existência supõe a do principal.
Art. 233. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela embora não mencionados, salvo se o
contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso.
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alcance de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela
Agenda 2030 da ONU.
Defesa: A coleta seletiva foi ampliada no exerício de 2019, por meio
de parceria celebrada com organização da sociedade civil, abragendo praticamente a
totalidade do município.
O plano de gestão de reíduos de construção civil está em fase final de
implementação, estando integrado ao plano de saneamento, atendendo as
determinações da Resolução CONAMA, estando aguardando apenas a audiência pública
final para sua apresentação.
O Departamento de Meio Ambiente realiza em parcerias com as
escolas municipais eventos de conscientização em datas comemorativas, como dia do
árvore, dia da água, dia do planeta terra e dia do meio ambiente.
A questão tocante à orientação interna para a utilização racional de
recursos será considerada de modo a ser implemenatada tão logo possível.
A participação de terinamento junto ao Corpo de Beombeiros é
realizada todos os anos pelo município, apenas não tendo ocorrido no exercício de 2018,
por impossibilidade da equipe.
A frota municipal vem sendo gradualmente trocada, mantendo-se em
condições de manutenção adequada, sendo em sua maioria de veículos recentes, porém
considerando o referido no relatório, buscar-se-á a elaboração de um planejamento no
sentido de se estabelecer o cronograma apontado.

21. ITEM F.1. IEG-M – I-CIDADE: Foram identificadas falhas nessa dimensão que
contribuíram desfavoravelmente para o resultado do indicador e que impactam o
alcance de metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela
Agenda 2030 da ONU.

Defesa: Em função de seu relevo, dimensão e número de habitantes
grande parte das questões apontadas não trazem real risco para a população, sendo
mais uma questão de evolução da organização da cidade, sendo oportuno registrar que
se trata de um município pequeno desprovido de grandes recursos, não possui equipe
técnica suficiente para elaborar o mapa identificação de risco.
O exposto quanto ao mapa de identificação de riscos aplica-se ao
plano de contingência da defesa civil e o mapa de redução de riscos de desastres, visto
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que, por não apresentar o território municipal áreas de riscos, e não possuir dentro de
sua estrutura administrativa pessoal capacitado para tanto, a alocação de recursos é
direcionada para atividades mais urgentes.
As vias públicas encontra-se, atualmente, devidamente sinalizadas,
tendo sido contratadas empresas para a confecção das placas e sinalização viária
(pregões 104/2018 e 40/2019).
Foram realizadas diversas licitações (TP 09/2019, TP 07/2019 e TP
01/201) para o serviço de recape das vias municipais, encontram-se essas em condições
adequadas.

22. ITEM G.1.1. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA
TRANSPARÊNCIA FISCAL: Não constam, no sítio eletrônico da Prefeitura
Municipal, dados básicos de informação ao cidadão.
Defesa: Informamos que a divulgação dos registros das competências
e estrutura organizacional do ente encontra-se divulgada no site da prefeitura e poderá
ser consultada no Portal da Transparência do município no link:
http://189.57.107.238:8079/transparencia/, já a Prestação de Contas do Exercício
Anterior
encontra-se
divulgada
no
link
de
acesso
a
seguir:
http://www.monteaprazivel.sp.gov.br/?relatorio2_tipo=2&ano=2017.
A seguir PrtSc de consulta da página referente ao registro das
competências e estrutura organizacional do ente.
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A seguir PrtSc de consulta da página referente a divulgação da
Prestação de contas do Exercício Anterior.
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Informamos que também será disponibilizado no endereço a baixo:

Resta portanto esclarecido que as informações estão disponibilizadas
no Portal da Transparência do Minicípio.
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23. ITEM G.3. IEG-M – I-GOV TI: Foram identificadas falhas nessa dimensão que
contribuíram desfavoravelmente para o resultado do indicador.

Defesa: O Município está em fase de estabelecimento de seu
Departamento de Tecnologia da Informação, tendo criado o cargo de Técnico em
Tecnologia da Informação a aberto em concurso público (em trâmite – edital em anexo)
para a seleção de profissional para a vaga.

24. ITEM H.2. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO:
 Desatendimento à Lei Orgânica, no que diz respeito ao art. 25, §
1º, haja vista falta de entrega de documentos formalmente requisitados;
Descumprimento de recomendações exaradas à margem do parecer das contas de
2015.
Defesa: Primeiramente é importante ressaltar que conforme
esclarecidos nos itens acima, o município vem tomando medidas para atender a todas
as recomendações constantes no parecer das contas do exercício de 2015.
Informamos ainda que todas as recomendações estão sendo
atendidas, conforme a prefeitura vem tendo ciência das mesmas, pois as contas anuais
levam um período longo para serem votadas e deste modo serem determinadas as
recomendações, contudo assim que se torna de conhecimento da administração as
mesmas são atendidas.



ROL DE DOCUMENTOS:

Doc. 001 – Parecer Controle Interno;
Doc. 002 – Informações Precatórios;
Doc. 003 – Plano de amortização de precatórios;
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Doc. 004 – Receita Corrente Líquida;
Doc. 005 – Depósitos Judiciais;
Doc. 006 - Edital - concurso público;
Doc.007 - Lei 3.548.2018 - fila única rede municipal de ensino;
Doc.008 - Portaria 556.2017 - exoneração Diretor Compras;
Doc.009 - Lei complementar 07.2019;
Doc.010 - Manifestação - Dep Tributação;
Doc.011 - Despesas de Pessoal.

Nestes termos, pede deferimento.
Monte Aprazível – SP, 1 de novembro de 2019.

______________________
Odacio Munhoz Barbosa Junior
Advogado da Prefeitura Municipal de Monte Aprazível (Portaria n°. 102/2012)
OAB/SP 310.743
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