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Marcio Luiz Miguel
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24.794
2018
Contas anuais

Em exame, nos termos do art. 71, I, c/c art. 31, § 1º, ambos da Constituição Federal,
art. 33, XIII, da Constituição Estadual, e art. 2º, II, da Lei Complementar Estadual nº 709/1993,
prestação das contas municipais em epígrafe.
A partir das informações obtidas no curso do processo, consideram-se os resultados
ǂ

contidos no quadro abaixo:
SÍNTESE DO APURADO APÓS CONCLUÍDA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
CONTROLE INTERNO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Resultado no exercício

Irregular
0,89%

DÍVIDA DE CURTO PRAZO

Favorável

DÍVIDA DE LONGO PRAZO

Desfavorável

ESTÁ CUMPRINDO PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS?

Sim

PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento/depósito de precatórios judiciais?

Sim

PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento de requisitórios de baixa monta?

Sim

ENCARGOS - Efetuados os recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social (INSS)?

Sim

ENCARGOS - Efetuados os recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social?
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO - Os repasses atenderam ao limite constitucional?

Prejudicado
Sim

LRF - Despesa de pessoal em dezembro do exercício em exame

52,03%

ENSINO- Aplicação na Educação - artigo 212, CF (Limite mínimo de 25%)

26,36%

ENSINO- FUNDEB aplicado no magistério (Limite mínimo de 60%)

63,25%

ENSINO- Recursos FUNDEB aplicados no exercício
ENSINO- Se diferida, a parcela residual (de até 5%) foi aplicada até 31.03 do exercício
subsequente?
SAÚDE - Aplicação na Saúde (Limite mínimo de 15%)

100%
Prejudicado
25,43%
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Preliminarmente, ressalta-se que as contas desta Municipalidade foram objeto de
Acompanhamento Quadrimestral, com base no artigo 1º, §1º, da Resolução nº 01/2012, cujas
ocorrências de fiscalização foram anotadas nos relatórios anexados eletronicamente nos eventos
39.18 (1º Quadrimestre) e 89.15 (2º Quadrimestre), objetivando oportunizar à Administração a
prevenção e correção dos rumos das ações que se apresentassem com tendências ao
descumprimento dos objetivos estabelecidos, dentro do próprio período.
Observada a adequação da instrução processual, respeitadas as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o Ministério Público de Contas opina pelo
prosseguimento do feito, com emissão de PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL, com
recomendações, vez que as Contas de Governo não se apresentaram dentro dos parâmetros
legais e dos padrões esperados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
A despeito das ponderadas conclusões da digna ATJ (evento 197), o Ministério
Público de Contas considera que os presentes demonstrativos não se encontram em boa ordem.
Com o devido acatamento, apesar de sua eventual importância isolada, as contas
ǂ

municipais vão além de quesitos de avaliação pontuais, abrangendo aspectos que revelam
observância a valores e princípios que regem a Administração Pública.
E, no particular, o detalhado trabalho produzido pela Fiscalização (evento 115.38)
expôs uma série de irregularidades que, ao serem valoradas em seu conjunto, afastam o
substrato necessário à emissão de parecer prévio favorável.
Inicialmente, cumpre destacar que os indicadores operacionais1 da gestão em exame
revelam preocupante descompasso entre os investimentos realizados e os resultados
qualitativos alcançados na maioria dos eixos finalísticos do IEGM:

1

Categoria

2014

2015

2016

2017

2018

Educação

A

B+

B+

B+

B+

Saúde

B

B

B+

B

B

Planejamento

C+

C

C+

C+

C

Fiscal

B

B

B+

B+

B

Ambiente

B

B

C+

C

C

Cidade

B

C+

C

C

C

Governança

B

C+

C+

C

C+

Portal do Controle Externo – Painel do Município de Monte Aprazível.
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Nota-se que, em sua maioria, os índices permaneceram estagnados ou foram
inferiores aos do exercício de 2017, sinalizando incapacidade da gestão sob exame de reverter
os já preocupantes indicadores anotados no exercício anterior. Compilando as lacunas
elencadas pela Fiscalização, conclui-se pela necessidade imediata de ajustes nas políticas
públicas municipais, que devem ser rigorosamente efetivados a fim de reverter tal quadro de
desajuste operacional.
Em relação ao Planejamento, verifica-se que a ausência de adequada estrutura
administrativa e a incipiente participação popular contribuem para a manutenção do índice iPlanejamento no insatisfatório patamar “C”, constituindo aspecto a reforçar o juízo de
irregularidade das contas (evento 115.38, fl. 03/06). O cenário em comento permite inferir pouca
atenção do Chefe do Executivo municipal em área de tamanha importância à gestão dos
recursos públicos.
Salienta-se que uma ação estatal planejada, atenta aos preceitos constitucionais,
restringe a discricionariedade dos gestores e atores que formulam e executam as peças
orçamentárias, para que sejam alcançados direitos sociais básicos sem os quais não é possível
ǂ

a fruição dos demais. Destaca-se, a esse respeito, disposição expressa em Manual2 editado pela
Corte de Contas Bandeirante acerca da essencialidade do adequado planejamento orçamentário
para a boa gestão do erário, com explanação em capítulo próprio, tamanha sua importância.
Nesse diapasão, induz juízo negativo às presentes contas a abertura de créditos
adicionais e transferências, remanejamentos e/ou transposições correspondente a 35,95% da
despesa inicialmente fixada, em um período no qual a inflação oficial se limitou a 3,75%3
(evento 115.38, fls. 06/07).

A esse respeito, embora o art. 165, §8º, da Constituição Federal, e o art. 7º, I, da Lei
nº 4.320/1964, não imponham expressamente limites percentuais ao redesenho orçamentário, o
Tribunal de Contas vem recomendando reiteradamente que a alteração da peça de planejamento
não extrapole o índice inflacionário esperado para o exercício (Comunicados SDG nº 29/2010 e nº
32/2015), orientação

ignorada pela Administração.

2

Gestão Financeira de Prefeituras e Câmaras Municipais com as regras do último ano de mandato e da legislação eleitoral.
TCE/SP: São Paulo, 2019, p.26 e ss. Disponível em: https://www.tce.sp.gov.br/publicacoes
3

Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-aoconsumidor-amplo.html?=&t=series-historicas
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O desacerto é reincidente, confirmando negligência municipal no sentido de realizar

com melhor técnica o planejamento orçamentário, a despeito, inclusive, de recomendação desta
E. Corte de Contas por ocasião da análise dos demonstrativos de 2015 (TC-2205/026/154):
Exercício

Percentual de alterações orçamentárias

2018 (evento 115.38, fls. 06/07)

35,95%

2017 (TC-6449.989.16)

23,68%

2015 (TC-2205/026/15)

25,60%

2014 (TC-113/026/14)

40,73%

2013 (TC-1640/026/13)

27,95%

2012 (TC-1572/026/12)

24,35%

2011 (TC-983/026/11)

34,40%

Sabe-se que o elevado percentual de alterações retira da Lei Orçamentária seu
caráter de planejamento da ação estatal e pode colocar em risco a efetiva concretização dos
objetivos e metas governamentais até então delineados, devendo-se, portanto, guardar fiel
observância aos princípios regedores da Administração Pública.
Agrava, ainda, o quadro fiscal, a elevação da dívida de longo prazo (15,5%) em
ǂ

consequência do aumento de débitos previdenciários (evento 115.38, fls. 08/09).
Quanto à gestão de pessoal, ainda que a Prefeitura não tenha ultrapassado o limite
imposto pelo art. 20, III, “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, nota-se a insistência na
contabilização da contratação de terceirizados, com nítido intuito substitutivo, em rubrica alheia
às despesas com pessoal, em dissonância ao que preleciona o art. 18, §1º, do citado normativo,
além de denotar pouca aderência da Administração Municipal às determinações exaradas pelo
Tribunal de Contas e ferir os princípios da evidenciação contábil e transparência (art. 1º da LRF e
art. 83 da Lei nº 4.320/1964).

O caráter de substitutividade resta claro ao confrontar os serviços contratados (evento
115.12)

e o quadro de pessoal da Prefeitura de Monte Aprazível (evento 115.15), a despeito da

justificativa apresentada (evento 159.2, fls. 14/19).

4

Eis o quanto recomendado na ocasião:
“Finalmente, o elevado percentual de abertura de créditos adicionais (25,60%) também pode ser relevado, sem deixar de
recomendar à Origem que balize a abertura de créditos adicionais aos limites previstos na Lei Orçamentária Anual e deixe de
proceder a alterações orçamentárias em elevados percentuais.” (TCE-SP, 2ª Câmara, TC-2205/026/15, Rel. Cons. Dimas
Eduardo Ramalho, trânsito em julgado em 18.10.2017)
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Nota-se que, no geral, a terceirização ocorreu na prestação de serviços médicos, de
enfermagem e de fisioterapia, sendo que, em todos os casos, há previsão de cargos para
desempenho dessas atividades.
A prática de contratações sucessivas para desempenho de atribuições inerentes a
funções que deveriam ser providas por servidores efetivos demonstra que a demanda existente
não é eventual e, portanto, deve ser suprida, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal,
sob pena de esvaziamento do preceito constitucional.
Ainda no tocante às despesas de pessoal, o Executivo desrespeitou a vedação
imposta nos incisos IV e V do parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade
Fiscal5, pois, além de prover cargos e contratar comissionados, pagou horas extras mesmo
estando acima do limite prudencial de gasto com pessoal ao longo de todo o exercício (evento
115.38, fls. 15/17).

Tendo em vista o princípio da gestão fiscal responsável, a LRF estabeleceu esse
limite intermediário para a despesa com pessoal, equivalente a 95% do teto legal, para que, a
partir do momento em que se extrapola tal percentual, alguns atos que acarretem aumento na
ǂ

rubrica laboral passem a ser vedados, evitando, consequentemente, a extrapolação do limite
máximo (de 54%).
Tratam-se de irregularidades reincidentes e objeto de apontamento nas contas dos
exercícios 2014 (TC-0113/026/14), 2015 (TC-2205/026/15), 2016 (TC-3971.989.16) e 2017 (TC6449.989.16).

Aliás, no exercício de 2015, o tema foi objeto de expressa recomendação:
Assim, embora o índice apurado tenha ficado abaixo do limite máximo de 54%, ficou acima
do limite prudencial estabelecido pelo art. 22, parágrafo único da LRF, razão pela qual recomendo
que a Origem aprimore seu planejamento e atente para os limites da LRF; cumpra as medidas
previstas nos incisos I a V desse mesmo dispositivo legal quando as despesas atingirem o limite
prudencial, e adote medidas de contingenciamento, quando necessário. Por fim, determino que o
Executivo passe a contabilizar todas as despesas com terceirização de atividade fim nos cálculos
das despesas com pessoal, conforme disciplinado no artigo 18, § 1º da Lei Fiscal.
Por fim, determino que o Executivo passe a contabilizar todas as despesas com
terceirização de atividade fim nos cálculos das despesas com pessoal, conforme disciplinado no
artigo 18, § 1º da Lei Fiscal.
(TCE-SP, 2ª Câmara, TC-2205/026/15, Rel. Cons. Dimas Eduardo Ramalho, trânsito em
julgado em 18.10.2017 – g.n.)

5

LRF, art. 22, parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados
ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas
na lei de diretrizes orçamentárias.
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Ainda quanto às horas extras, agrava o quadro, a ausência de moderação na sua
autorização, desafiando os princípios de eficiência e da economicidade, abrigados,
respectivamente, nos artigos 37, caput e 70, caput, da CF/1988, além de denotar incontroversa
falha de planejamento e distribuição de tarefas. A sobrejornada também é prejudicial ao
interesse público na medida em que, ao exigir mais do trabalhador, combina remuneração maior
pela hora trabalhada (XVI, art. 7º, da CF/1988) com qualidade inferior do serviço prestado.
Tal pagamento, de forma habitual, inclusive, põe em risco o erário ante o potencial
ônus decorrente de demandas judiciais trabalhistas, nos termos do disposto na Súmula nº 291
do TST6, que prevê direito de indenização a trabalhadores que, habitualmente, prestam serviços
em jornada suplementar.
O pagamento sistemático de horas extras, além de descaracterizar o caráter de
excepcionalidade que autoriza o Administrador a retribuir o servidor por serviços realizados
fora do seu turno normal de trabalho, demonstra verdadeira complementação de remuneração
sem qualquer amparo legal.
De outro lado, constatou-se novamente pagamento irregular de Gratificação de

ǂ

Aniversário (item B.3.2), ocorrência que já fora objeto de apontamento nas contas de 2017 (TC6449.989.16),

ocasião em que o Excelentíssimo Conselheiro Sidney Beraldo determinou a

remessa de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado.
Ante a justificativa da Prefeitura, de que está em tratativas com o Sindicato dos
Servidores Públicos para resolução da questão, vê-se que não houve adoção de medidas efetivas
visando reverter e corrigir tal quadro, de modo que a permanência da situação revela inação por
parte dos responsáveis, o que corrobora a posição pela rejeição dos presentes demonstrativos,
devendo as próximas fiscalizações dedicar especial atenção para o assunto e verificar o deslinde
da matéria (evento 159.2, fl. 21).

6

Súmula nº 291 do TST: HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO. (nova redação em
decorrência do julgamento do processo TST-IUJERR 10700-45.2007.5.22.0101) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30
e 31.05.2011 - “A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante
pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas
suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da
jornada normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança,
multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão.”
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No mais, falhas na gestão das obras (item B.3.8) impõem severa recomendação ao
Executivo local, porquanto há uma série de construções que se encontram paralisadas, ou
mesmo abandonadas, a despeito de terem consumido recursos do erário: 1) construção de
Creche Escola do Portal da Fonte; 2) obra de implantação e modernização de infraestrutura
esportiva no Parque da Matinha; 3) construção de área de lazer e atividade física (revitalização do
centro poliesportivo Arthur Alves);

e 4) construção de área de lazer e de atividade física no estádio

municipal Merchiades Pereira de Matos (evento 115.38, fl. 24).
Diante das justificativas apresentadas pela Prefeitura (evento 159.2, fls. 26/27), o MPC
pugna para que, aqui também, a próxima diligência fiscalizatória seja orientada a verificar a
efetividade das medidas anunciadas, reforçando que a reincidência do desacerto conduz à
rejeição dos demonstrativos, à semelhança do que preceitua o art. 33, §1º, da Lei Complementar
Estadual nº 709/1993, ao tratar do julgamento das contas.
Por fim, no tocante às irregularidades constatadas durante o acompanhamento da
execução do contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Merlin Sistema de Ensino Limitada
ǂ

(item C.4),

destaca-se que a análise da matéria já está sendo realizada em autos próprios7.

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pela emissão de PARECER
PRÉVIO DESFAVORÁVEL, notadamente, pelos seguintes motivos:
1.

Item A.2 – precário planejamento, com impacto no índice temático do IEG-M, eis que se encontra no mais
baixo nível de adequação;

2.

Item B.1.1 – excessiva alteração da peça orçamentária em 35,95% da despesa inicialmente fixada, em
desacordo com as orientações deste E. Tribunal (Comunicados SDG nº 29/2010 e nº 32/2015)
(REINCIDÊNCIA);

3.

Item B.1.4 – elevação da dívida de longo prazo em 15,5%;

4.

Item B.1.8.1 – contabilização errônea de pessoal contratado em substituição de mão de obra e infringência ao
art. 22, parágrafo único, IV e V, da Lei de Responsabilidade Fiscal (REINCIDÊNCIA);

5.

Item B.3.1 – pagamento habitual de horas extras;

6.

Item B.3.2 – pagamento irregular de Gratificação de Aniversário.

7

TC-13040.989.18 e TC 16049.989.18.
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Ademais, impende que a Administração adote providências necessárias ao exato
cumprimento da lei (art. 71, inc. IX, da Constituição Federal e art. 33, inc. X, da Constituição Estadual) e
aprimore a gestão nos seguintes pontos:
1.

Item A.1.1 – adote providências a fim de solucionar as falhas apontadas no sistema de controle interno,
notadamente as relativas à conciliação bancária;

2.

Item B.1.5 – garanta a adequada contabilização do saldo de precatórios a pagar no Balanço Patrimonial, em
atendimento aos princípios da transparência (art. 1º, §1º, da LRF) e da evidenciação contábil (art. 83 da Lei
nº 4.320/1964);

3.

Itens B.2, C.2, D.2, E.1, F.1 e G.3 – corrija as diversas impropriedades apontadas pelo IEGM sob as
perspectivas Fiscal, Ensino, Saúde, Meio Ambiente, Gestão da Proteção à Cidade e Governança de Tecnologia
da Informação, conferindo maior efetividade aos serviços prestados à população;

4.

Item B.3.3 – abstenha-se de fracionar despesas que, pela sua natureza, possam ser objeto de programação
tempestiva, visando sua aquisição por meio de regular processo licitatório;

5.

Item B.3.4 – privilegie a realização dos serviços públicos por servidores concursados, evitando a terceirização
de serviços de natureza permanente;

6.

Item B.3.5 – realize a manutenção necessária no imóvel onde funciona a Prefeitura Municipal;

7.

Item B.3.6 – regularize a situação apontada no setor de Tesouraria, sobretudo quanto ao provimento do cargo
de tesoureiro e às falhas detectadas na análise das conciliações bancárias;

ǂ

8.

Item C.1 – amplie a oferta de vagas em creche e contabilize corretamente as despesas com Ensino;

9.

Item C.3 – adote medidas efetivas visando solucionar os problemas apontados na Fiscalização Ordenada nº
VI de 27 de setembro de 2018, sobretudo no que tange à lista de espera para crianças de 0 a 3 anos e à
infraestrutura do CEMEI Aurea Neves Rodrigues;

10. Item G.1.1 – disponibilize, no site da Prefeitura, o registro das competências da estrutura organizacional do
Ente, em atendimento às diretrizes da Lei Federal nº 12.527 de 18 de novembro de 2011;
11. Item H.2 – cumpra integralmente as recomendações exaradas por esta Corte de Contas.

Acerca de tais recomendações, é preciso alertar a Origem que a reincidência
sistemática nas falhas incorridas poderá culminar no juízo desfavorável das contas relativas a
exercícios vindouros, sujeitando ainda o responsável às sanções do art. 104 da LCE nº
709/1993.
É o parecer.
São Paulo, 18 de maio de 2020.
RAFAEL NEUBERN DEMARCHI COSTA
Procurador do Ministério Público de Contas
/63/S
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