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EMENTA:
CONTAS
MUNICIPAIS.
ROSEIRA.
EXERCÍCIO 2018. DESPESA DE PESSOAL ACIMA DO
LIMITE PERMITIDO PELA LRF. NÃO RECONDUÇÃO
DA DESPESA DE PESSOAL NOS LIMITES DA LRF
NO
PRAZO
LEGAL.
ALTERAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS
ACIMA
DO
ÍNDICE
INFLACIONÁRIO. PEÇAS DE PLANEJAMENTO. NÃO
RECOLHIMENTO
DE
ENCARGOS
SOCIAIS.
CONTABILIZAÇÃO DAS DÍVIDAS JUDICIAIS. PLANO
DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO.
TRANSPORTE ESCOLAR. FILA DE ESPERA PARA
EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS. ATRIBUIÇÕES
DOS
CARGOS
COMISSIONADOS.
ADICIONAL
CONCEDIDO SEM CRITÉRIOS OBJETIVOS. BANCO
DE
HORAS.
GATOS
COM
COMBUSTÍVEL.
INCONSISTÊNCIAS
DAS
INFORMAÇÕES
PRESTADAS AO SISTEMA AUDESP. GESTÃO
AMBIENTAL. PARECER DESFAVORÁVEL. SEGUNDA
CÂMARA.
1) O artigo 20, III, “b”, da Lei de Responsabilidade
Fiscal, fixa o limite máximo de 54% da Receita
Corrente Líquida para realização de despesas de
pessoal;
2) De acordo com o parágrafo único do art. 22 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, quando a despesa de
pessoal atinge 95% do limite máximo de 54%,
aplicam-se ao Poder Executivo Municipal as
proibições dos incisos I a V do art. 22 da Lei Fiscal;
3) A Lei 101/2.000 exige do Ente que extrapolar o limite
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com despesas laborais deve reconduzir o índice a
valor abaixo do limite legal em um prazo de dois
quadrimestres, sendo que 1/3 (um terço) do excesso
apurado deve ser eliminado no primeiro quadrimestre
subsequente àquele em que o limite foi superado;
4) O Executivo local deve recolher seus encargos
sociais tempestivamente e em sua totalidade,
evitando com isso juros e multas incidentes sobre os
valores não quitados.

1. RELATÓRIO
1.1.

Em apreciação, as CONTAS ANUAIS do exercício de 2018 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA.

1.2.

A

fiscalização

foi

realizada

pela

Unidade

Regional

de

Guaratinguetá – Ur-14, que na conclusão de seu relatório (Evento 105.32),
apontou as seguintes ocorrências:
A.1.1. CONTROLE INTERNO
 Ausência de providências ante os apontamentos do Controle Interno atinentes aos
limites da despesa de pessoal;
A.2. IEG-M – I-PLANEJAMENTO
 Inadequações às metas propostas pela Agenda 2030, que impactam o alcance
das metas propostas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 16.6 e
16.7;
 Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessa atividade não têm
dedicação exclusiva para essa matéria;
 Os servidores responsáveis pelo planejamento não recebem treinamento
específico para a matéria;
 A estrutura de planejamento não foi criada com cargos específicos;
 Os servidores dos demais setores, excluindo os do planejamento, não recebem
treinamento sobre planejamento;
 O servidor responsável pela contabilidade do município não é ocupante de cargo
de provimento efetivo;
 Além das audiências públicas, não há levantamentos formais dos problemas,
necessidades, deficiências do Município antecedentes ao planejamento;
 Inconformidades na apuração de dados para compor o IEG-M na dimensão do
planejamento municipal atinentes à previsão para abertura de créditos adicionais por
decreto, possibilidade de alterações orçamentárias realizadas por decreto,
contrariando art. 167 da CF e, atas de audiências públicas não divulgadas na Internet;
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 Da dotação prevista na LOA para Assistência à Criança e ao Adolescente foi
empenhado e liquidado 64,30%;
B.1.4.1. PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
 A Prefeitura cumpriu parcialmente o acordo de parcelamento no exercício em
exame;
B.1.5. PRECATÓRIOS
 Inconsistência entre o saldo apurado de precatórios e o valor de pendências
judiciais registrado no balanço patrimonial;
B.1.8.1. DESPESA DE PESSOAL
 Inclusão, pela fiscalização, de valores não contemplados no cômputo da Despesa
de Pessoal da Prefeitura, elevando o gasto em dezembro de 2018 para 61,33% da
Receita Corrente Líquida;
B.1.9. DEMAIS ASPECTOS SOBRE RECURSOS HUMANOS
 Aumento Nomeação de servidores para cargos em comissão, para os quais não
há descrição legal de suas atribuições;
B.1.9.1. ADICIONAL DE DEDICAÇÃO PLENA
 Realização de pagamento de Adicional por Dedicação Plena cujo valor pode variar
entre 20% e 150% sobre o vencimento ou remuneração do servidor, sendo ausentes
parâmetros ou critérios objetivamente definidos em lei;
B.1.9.2. BANCO DE HORAS
 Servidores da Municipalidade acumulam horas em banco desde o exercício de
2015, em desatenção ao previsto no instrumento normativo municipal, o qual prevê
que o servidor deverá compensar as horas obrigatoriamente no mês subsequente,
com a consequente redução da jornada diária e semanal;
B.1.9.3. CARGOS VAGOS DE SECRETÁRIOS
 Apenas uma Secretaria com Secretário nomeado, sendo as demais geridas por
diretores, nomeados para cargos em comissão;
 Evidências de lacuna na estrutura administrativa da Prefeitura, que pode vir a
afetar a gestão das políticas atinentes aos segmentos específicos de cada Secretaria;
 Diretores de Secretaria exercem funções correlatas às de Secretário, sendo,
portanto, agentes políticos na essência, a despeito da denominação utilizada;
 Salário base dos Diretores de Secretarias é superior ao fixado mediante lei a título
de subsídios mensal para ocupantes de cargos de Secretários;
B.2. IEG-M – I-FISCAL
 Não há normatização da estrutura organizacional da administração tributária;
 Não há fiscalização automatizada periódica para detectar contribuintes que deixam
de emitir a NFS-e por um determinado período ou apresentem queda acentuada em
suas operações, a fim de detectar o fim das atividades ou a sonegação do ISS;
 Não há mecanismos específicos de restrição e controle na inadimplência nos
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parcelamentos da dívida ativa;
B.3.1. DÍVIDA ATIVA
 Ausência de fidedignidade das informações constantes do setor tributário quanto à
composição da dívida ativa devido à falta de integração entre os departamentos da
Prefeitura;
B.3.2. COMPRAS DIRETAS
 Fracionamento de despesas, em prejuízo aos princípios da legalidade,
economicidade, publicidade, impessoalidade e transparência, podendo denotar
planejamento deficiente por parte da Administração Municipal;
B.3.3. GASTO COM COMBUSTÍVEL
 Controles de viagens do setor da saúde bastante precários;
 Requisições de abastecimento apresentando deficiência nos registros;
 Falta de padronização nos talonários das requisições de abastecimento;
 Relatório dos controles de abastecimento contemplando diversos campos em
branco ou zerados;
 Divergência entre o valor total pago anotado no controle apresentado pela Origem
e o valor apurado conforme dados constantes do Sistema AUDESP;
B.3.4. TESOURARIA
 No caixa da Prefeitura ocorrem recebimentos em dinheiro e em cheque relativos a
pagamentos pelos contribuintes de tributos diversos;
 A movimentação em espécie nas dependências do prédio da Prefeitura é fator de
risco, que pode causar prejuízo ao erário e, inclusive, à integridade física dos seus
funcionários;
 O transporte do numerário aos bancos se dá de forma rotineira e, em geral,
desprovida de medidas de segurança, redundando em procedimentos que podem
colocar em risco os valores recebidos no caixa da Municipalidade;
 Valor recebido na tesouraria no exercício em exame foi expressivo (R$
1.421.702,63);
B.3.5. ALMOXARIFADO
 Armazenamento de produtos oriundos da Cozinha Piloto sem registro de entrada
no setor, tampouco da saída parcial, indicando procedimentos desconformes e
carência na efetividade dos controles dos setores envolvidos;
B.3.6. BENS PATRIMONIAIS
 A Origem não possui alvará de funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros
para os prédios públicos;
 Ausência de levantamentos dos bens móveis e imóveis da Prefeitura;
B.3.7.1. EXECUÇÃO CONTRATUAL
 Pendências na execução de obra objeto de verificação pela fiscalização das
contas do exercício de 2016;
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 Falha no planejamento e acompanhamento do contrato com a SABESP, com
proposta de acompanhamento pela Fiscalização;
C.1.1 FISCALIZAÇÕES ORDENADAS ATINENTES AO ENSINO
 Apontamentos parcialmente solucionados nas Fiscalizações Ordenadas sobre a
merenda e sobre o transporte escolar;
C.2. IEG-M – I-EDUC
 Avaliação das metas previstas no Plano Nacional de Educação – PNE, evidenciam
situações de descumprimento/risco de descumprimento atinentes a elevar a taxa de
matrícula na escola e no ensino médio para a população entre 15 e 17 anos;
 O Município não possui Plano de Carreira do Magistério;
Inadequações às metas propostas pela Agenda 2030, que impactam o alcance das
metas propostas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 2.1, 2.2 e 4.1:
 Não existe um controle por meio de relatórios elaborado pela nutricionista que
permita atestar as condições físicas/estruturais da cozinha, higienização e
acondicionamento dos alimentos e acompanhamento/aceitação do cardápio proposto
na rede escolar municipal;
 Não houve entrega do uniforme escolar à rede municipal no ano de 2018;
 A Prefeitura/Secretaria da Educação Municipal não possui Plano de Cargos e
Salários para seus professores;
D.2. IEG-M – I-SAÚDE
Inadequações às metas propostas pela Agenda 2030, que impactam o alcance das
metas propostas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 3,5, 3.8, 3.c,
11.7, 16,6, 16.7, 16.10 e 17.18:
 Queda nessa dimensão do IEG-M;
 O Município não divulga nas UBS em local acessível ao público a escala
atualizada de serviço dos profissionais de saúde contendo o nome e o horário de
entrada e saída destes servidores;
 Unidades de saúde não possuem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
 O Município não possui o componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria
estruturado;
 O município não possui Plano Municipal da Saúde atualizado, contendo metas
físico-financeiras quantificáveis;
 Não existem ações conjuntas com outras secretarias municipais para prevenção e
combate às drogas;
 A Prefeitura não possui estatística de número de dependentes químicos (drogas
ilícitas);
 O município não possui Ouvidoria da Saúde implantada;
 A Prefeitura/Secretaria da Saúde Municipal não possui Plano de Cargos e Salários
para seus profissionais de saúde;
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Visitas realizadas pela fiscalização evidenciaram inconformidades nas ESF’s:
 Placas para identificação dos ESF’s estavam apagadas, devido ao desbotamento
da tinta;
 Mato alto na entrada de ESF’s;
 Ausência de fixação da escala dos funcionários em local visível, próximo à
recepção da Unidade, tendo sido providenciada sua colocação durante a nossa visita;
 A porta do banheiro feminino destinado ao público externo de uma das ESF’s
estava bloqueada por cadeiras da sala de espera, sendo necessário afastá-las,
impedindo parte da passagem de entrada ao ESF, para abrir a porta do sanitário;
 Banheiros destinados ao público externo não dispunham de assentos para os
vasos sanitários, papel toalha, nem sabonete líquido, sendo que em uma das
unidades visitada havia detergente em cima da pia;
 Não há sanitários adaptados para portadores de necessidades especiais ou com
mobilidade reduzida;
 Banheiros abrigando móvel, suporte de braço, cadeira de rodas e balança;
 Prédios não contam com Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros;
 Placa identificando a Unidade como UBS e não como ESF;
 Médicos contratados pela ABEDESC – Associação Beneficente de
Desenvolvimento e Cultural tinham o controle de frequência mediante assinatura em
lista de presença;
 Salas de vacina e de inalação desprovidas de identificação na porta;
 Ausência de acessibilidade ao consultório dentário;
 Visita à Unidade Mista de Saúde revelou número expressivo de pacientes
aguardando atendimento com médicos especialistas e realização de exames, via
Sistema CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde da
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) no momento da inspeção in loco;
E.1. IEG-M – I-AMB
Inadequações às metas propostas pela Agenda 2030, que impactam o alcance das
metas propostas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 11.6, 12.2,
12.4, 12.7, 12.5, 15, 15.2, 16.6 e 16.7:
 O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) não foi
elaborado conforme Lei nº 12.305/2010;
 A Prefeitura Municipal não realiza a coleta seletiva de resíduos sólidos;
 A Prefeitura não possui Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil;
 A Prefeitura não estimula entre seus órgãos e entidades de sua responsabilidade
projetos e/ou ações que promovam o uso racional de recursos naturais;
 A Prefeitura não possui nem participa de nenhum programa ou ação que promova
a melhoria continua da qualidade ambiental no município;
 A Prefeitura não possui estrutura organizacional para tratar de assuntos ligados ao
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Meio Ambiente Municipal;
F.1. IEG-M – I-CIDADE
Inadequações às metas propostas pela Agenda 2030, que impactam o alcance das
metas propostas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 11.b, 11.5 e
11.7:
 O Município não possui a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC
estruturada;
 A Prefeitura não possui local físico com sala e telefone para atendimento de
ocorrências de Defesa Civil;
 O Município não está cadastrado no sistema da Defesa Civil estadual denominado
SIDEC;
 O Município não utiliza nenhuma forma de registro eletrônico para cadastramento
de ocorrência de Defesa Civil;
 O Município não possui levantamento para identificação de risco para intervenções
do Poder Público;
 O Município não possui Plano de Contingência de Defesa Civil;
 O Município não possui um estudo de avaliação da segurança de todas as escolas
e centros de saúde atualizado;
G.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA Audesp
 Constatadas divergências entre os dados informados pela origem e aqueles
apurados no Sistema Audesp no tocante aos gastos com combustível;
G.3. IEG-M – I-GOV TI
Inadequações às metas propostas pela Agenda 2030, que impactam o alcance das
metas propostas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nºs 16.6, 16.7,
17.7 e 17.8:
 A Prefeitura não possui um PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação –
vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro;
 A Prefeitura não possui documento formal publicado
procedimentos quanto ao uso da TI pelos funcionários municipais;

que

estabeleça

 A Prefeitura não define as competências necessárias para as atividades de seu
pessoal de TI;
 A Prefeitura não disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação e
atualização para o pessoal de TI;
 Não há uso de tecnologia (internet) para as modalidades de licitação (compras
eletrônicas);
 O Município não possui legislação municipal que trata de Acesso à Informação;
H.2. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO
TRIBUNAL
 Atendimento parcial às recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São
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Paulo;

1.3.

CONTRADITÓRIO
Devidamente notificado, nos termos do artigo 30, da Lei

Complementar Estadual nº 709/93 (Evento 109.1 – DOE de 26/06/2019), o
responsável pela Prefeitura Municipal de Roseira apresentou justificativas
(Evento 125).
1.4.

MANIFESTAÇÕES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS
O setor de cálculo da ATJ retificou os cálculos da Fiscalização

referentes a despesa com pessoal (Evento 138.1), registrando assim o percentual
ao final do exercício de 59,68%.
Quanto aos aspectos orçamentário, financeiro, patrimonial e
jurídico, as Assessorias Técnicas opinaram unanimemente pela emissão de
Parecer Prévio Desfavorável à aprovação das contas, no que foram
acompanhadas por sua Chefia (Eventos 138.2/138.4).

1.5.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
O Ministério Público de Contas MPC opinou pela emissão de

Parecer Prévio Desfavorável devido à superação do limite de gastos com
pessoal.
Propôs, ainda, recomendações à Origem a respeito nos pontos
tratados nos itens A.1.1, A.2, B.2, B.3.1, B.3.2, B.3.4, B.3.5, B.3.6, C.1.1, C.2,
D.2, E.1, F.1, G.3 (Evento 143.1).

1.6.

ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL – IEGM/TCESP
Nos últimos 3 (três) exercícios o município atingiu os seguintes

índices de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM:
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Ano
i-Educ i-Saúde
2016 B
B+
2017 B
B
2018 B
C+

i-Planejamento i-Fiscal
B+
B
C+
B
C+
B+

i-Amb
C+
C
C

i-Cidade i-Gov-TI
IEGM
C
C+
B
C
C
C+
C
C
C+

Os dados do quadro indicam que o município se manteve estável
na nota geral do IEGM (C+). Apresentou ainda queda no índice i-Saúde.
Destacando que o IEGM foi criado por este Tribunal com objetivo
de analisar a infraestrutura e os processos dos entes municipais e avaliar a
efetividade das políticas e atividades públicas desenvolvidas pelas Prefeituras
Municipais e por seus gestores.
Os sete índices temáticos acima apresentados procuram avaliar,
ao longo do tempo, se a visão e objetivos estratégicos dos municípios estão
sendo alcançados de forma efetiva e, assim, transformados garantindo a
prestação de serviços de qualidade à população.
É o relatório.
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2.VOTO
2.1.

Contas

anuais

do

exercício

de

2018

da

PREFEITURA

MUNICIPAL DE ROSEIRA.

2.2.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
Em 2018, a Prefeitura Municipal aplicou os recursos arrecadados

da seguinte forma:
EFETIVADO
Execução Orçamentária
Ensino (Constituição Federal, artigo 212)

ESTABELECIDO

Superávit –4,90%
27,16%

Mínimo: 25%

72,43%

Mínimo: 60%

100%

Mínimo: 95% no
exercício e 5% no
1º trim. seguinte

28,68%

Mínimo: 15%

59,68%¹

Máximo: 54%

Despesas com Profissionais do Magistério
(ADCT da Constituição Federal, artigo 60,
XII)
Utilização dos recursos do FUNDEB
(artigo 21, §2°, da Lei Federal nº 11.494/07)
Saúde
(ADCT da Constituição Federal, artigo 77,
inciso III)
Despesas com pessoal
(Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 20, III,
“b”)
1 – De acordo com os cálculos da Assessoria especializada.

2.3.

DEMAIS OBRIGAÇÕES LEGAIS / CONSTITUCIONAIS

O Município efetuou os repasses à Câmara Municipal em conformidade com o
artigo 29-A da Constituição Federal.
O Município efetuou recolhimento de encargos sociais, porém não cumpriu na
totalidade acordos de parcelamentos pactuados junto à Receita Federal do
Brasil.
O Município quitou os precatórios devidos no exercício e pagou os requisitórios
de baixa monta incidentes em 2018.

Os dados dos quadros acima revelam que o Executivo de Roseira
10
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cumpriu os limites constitucionais de aplicação na Educação, na Saúde e
pagou as dívidas judiciais devidas no exercício.
Contudo, a despeito do atendimento dos limites legais e
constitucionais acima mencionados, as falhas evidenciadas nas despesas de
pessoal não foram afastadas pelas justificativas apresentadas, e, assim,
comprometem os presentes demonstrativos.

2.4.

IMPROPRIEDADES QUE COMPROMETEM AS CONTAS ANUAIS

2.4.1.

DESPESA DE PESSOAL
A instrução processual revelou que as despesas de pessoal do

Executivo atingiram 59,68% da Receita Corrente Líquida no encerramento do
exercício em exame, contrariando a regra do artigo 20, III, “b”, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, que fixa o limite máximo de 54%, o que compromete
as contas anuais.
A origem contesta as inclusões efetuadas pela equipe técnica.
Primeiramente, em relação à inserção na Despesa de Pessoal dos valores
oriundos dos contratos de serviços médicos terceirizados, defende que
referidos gastos realizados junto à pessoa jurídica, no caso, não podem se
equiparar aos dispêndios com pessoal, uma vez que não se revestiram das
características necessárias ao enquadramento na forma do artigo 18 da Lei
Fiscal.
Primeiramente, a Origem repete argumentos já apresentados em
diversas oportunidades, em outros processos já analisados por este Tribunal1,
sem qualquer inovação jurídica ou fática que pudesse alterar os entendimentos
já exarados.
Neste sentido, ratifico que o artigo 18, §1º, da Lei Fiscal,
fundamenta a inclusão das despesas decorrentes da terceirização de

1

Vide TC-10037/989/19 e TC-6714/989/16.
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atividades desenvolvidas para o Município, no limite de gastos com pessoal 2.
No caso concreto, a instrução demonstra que os serviços prestados visaram
tão somente suprir a carência de atendimentos junto à rede municipal de saúde
local, para o fim de se realizarem atividades contínuas e rotineiras que
deveriam ser desenvolvidas por servidores.
Corrobora com o quadro acima exposto, o fato de o próprio
interessado justificar as contratações diretas com o objetivo de suprir a área da
saúde, em face da frustração dos Concursos Públicos realizados pela
Municipalidade.
Assim,

embora

este

Tribunal

tenha

aceitado

formas

de

contratações alternativas para suprir a carência de contratação de profissionais
da saúde, sobretudo em pequenos municípios que normalmente enfrentam
maiores dificuldades na contratação de médicos, não significa que tais
despesas não devam ser contabilizadas como despesas de pessoal.
Ainda, como bem ponderado pela Assessoria especializada, os
dispêndios com a mão de obra terceirizada dos serviços de saúde (R$
2.065.958,00) equivalem a 72,84% dos vencimentos e obrigações patronais
despendidos na gestão da saúde com recursos próprios (R$2.836.396,17),
portanto, não merecem prosperar as alegações de defesa.
Cabe destacar que o atual gestor vem sendo alertado por esta
Corte de Contas, desde o seu primeiro ano de mandato, sobre o excesso de
gastos laborais frente os limites impostos pela Lei Fiscal, sem qualquer medida
efetiva para recondução das despesas aos limites legais, conforme destacado
abaixo:

2

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 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.
§ 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".
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EXERCÍCIO

% GASTOS DE

PROCESSO

PESSOAL/RCL
2013

55,21%

TC – 2046/026/13

2014

62,39%

TC – 0519/026/14

2015

60,83%

TC – 2611/026/15

2016

62,50%

TC – 4236/989/16

2017

63,87%

TC – 6714/989/16

2018

59,68%

TC – 4471/989/18

Além disso, aplicando a regra prevista no art. 23 da LRF3,
segundo o qual deve reconduzir o índice a valor abaixo do limite legal em um
prazo de dois quadrimestres, sendo que 1/3 (um terço) do excesso apurado
deve ser eliminado no primeiro quadrimestre subsequente àquele em que o
limite foi superado (no caso dos presentes autos no 1° quadrimestre de 2017, percentual de
56,37% - no atual mandato),

não reconduziu as despesas no prazo e no limite

estipulados pela Lei Fiscal.
Também, e não menos importante, verifico que a falha repercutiu
no exercício seguinte. Conforme instrução do Relatório de Acompanhamento
do 2° quadrimestre de 2019 das contas anuais de Roseira, TC-4812.989.19, o
Município continuou acima dos limites legais estipulados para despesas
laborais:

3

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no
mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois
quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas
nos §§ 3º e 4o do art. 169 da Constituição.
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Cumpre, portanto, alertar a municipalidade que essa situação
implica em diversas limitações listadas no art. 23, § 3º e no parágrafo único do
art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal4, bem como determinar a adoção de
medidas efetivas para recondução do gasto com pessoal a índice abaixo do
limite prudencial.
Por fim, o quadro delineado acima evidencia a omissão do
Executivo frente aos alertas emitidos por esta E. Corte de Contas, e
infringência ao princípio da gestão equilibrada previsto no artigo 1º, §1º, da Lei
de Responsabilidade Fiscal.
Diante disso, acolhendo sugestão do Ministério Público de
Contas, entendo que essa conduta caracteriza infração administrativa contra as
finanças públicas, conforme dispõe o artigo art. 5º, IV, da Lei 10.028/00:
Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de finanças
públicas:
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da
lei, a execução de medida para a redução do montante da
despesa total com pessoal que houver excedido a repartição por
Poder do limite máximo.
§ 1º A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por
cento dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo
o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal.
§ 2º A infração a que se refere este artigo será processada e julgada
pelo Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil,
financeira e orçamentária da pessoa jurídica de direito público
envolvida.

Este entendimento já foi aplicado por esta Relatoria em casos
similares5. Isso posto, com base no dispositivo legal acima transcrito, aplico
multa de 30% dos vencimentos anuais percebidos em 2018 pelo
Ordenador de Despesa, Prefeito Jonas Polydoro, sendo o pagamento da
multa de sua responsabilidade pessoal, conforme preceituado na parte final do
§ 1º.
4

(i) receber transferências voluntárias; (ii) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; e (iii) contratar operações de
crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas
com pessoal (art. 23, §3º, I a III, da LRF).
5
Vide TC - 4041/989/16-1.
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2.5.
OCORRÊNCIAS
DETERMINAÇÕES
2.5.1.

QUE

DEMANDAM

RECOMENDAÇÕES

OU

FINANÇAS, PLANEJAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS
O superávit orçamentário de R$ 1.635.671,49, correspondente a

4,90%, aumentou o resultado financeiro (retificado) positivo vindo do exercício
anterior6 para R$ 4.618.307,37, demonstrando que o Executivo local possuía
liquidez para honrar todos os compromissos de curto prazo. Houve ainda
diminuição de 11,22% na sua Dívida de Longo Prazo.
Foram observados os limites e condições impostos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), referentes à dívida consolidada líquida,
concessões de garantias, operações de crédito e antecipação de receitas
orçamentárias.
Porém, demonstra fragilidade do planejamento o patamar de
alterações orçamentárias, realizadas por meio de abertura de créditos
adicionais, suplementações, remanejamentos, transferências e transposições,
no percentual de 16,98% da despesa inicial fixada.
Ressaltando, que embora, tanto no § 8º do artigo 165 da
Constituição Federal como no artigo 7º, I, da Lei Federal nº 4.320/64, não haja
determinação expressa que limite o percentual de abertura de créditos
suplementares à estimativa de inflação, este Tribunal vem, reiteradamente,
recomendando que a alteração da peça de planejamento por intermédio de
créditos adicionais não extrapole o índice inflacionário7.
No mesmo sentido, diversas falhas no setor de planejamento e
nas demais peças orçamentárias. É imprescindível aos gestores públicos a
visão sistêmica quanto à importância da realização do efetivo planejamento no
setor público, visando o alcance da excelência na gestão pública, em relação à
materialização dos serviços prestados pelo Município para alcance dos
objetivos governamentais, ou seja, o atendimento dos interesses da
6
7

R$ 3.023.623,28.
IPCA fechou 2018 em 3,75%.
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coletividade.
Logo, o gestor deverá aprimorar as peças de planejamento,
permitindo a aferição da efetividade dos programas de governo, medidas estas
que ficam desde já determinadas.
O órgão instrutivo demonstra ainda que não foram cumpridos
integralmente os parcelamentos de débitos previdenciários realizados junto à
Receita Federal do Brasil. Diante disso, determino que a Prefeitura de Roseira
que recolha de maneira tempestiva suas obrigações previdenciárias, evitando,
com isso, o pagamento de juros e multa pelos recolhimentos em atraso.
A instrução revela ainda que o Balanço Patrimonial não registra
corretamente as pendências judiciais de precatórios. Determino, portanto, que
a Prefeitura local contabilize corretamente o seu saldo de precatórios de modo
a sanar divergência entre o saldo de precatórios apurado no Balanço
Patrimonial e o apurado pelo Tribunal de Justiça.

2.5.2.

ENSINO
O Executivo Municipal de Roseira aplicou na educação básica o

percentual de 27,16%, em observância ao piso de 25% estabelecido no art.
212 da Carta Magna. Empregou, ainda, 72,43% do FUNDEB na remuneração
dos profissionais do Magistério, dando cumprimento ao artigo 60, inciso XII, do
ADCT., e aplicou 100% do FUNDEB recebido no exercício em apreço, em
atendimento ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.494/07.
Em que pese à aplicação nos mínimos constitucionais e legais no
ensino,

há

aspectos

da

gestão

educacional

que

merecem

reparo,

principalmente no que se refere:


O Município não possui Plano de Carreira do Magistério;



Não houve entrega do uniforme escolar à rede municipal no ano de 2018;



Não existe um controle por meio de relatórios elaborados pela nutricionista que
permitam atestar as condições físicas/estruturais da cozinha, higienização e
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acondicionamento dos alimentos e acompanhamento/aceitação do cardápio
proposto na rede escolar municipal;


Inconformidades detectadas em Fiscalização na merenda e no transporte escolar.

Conforme informações prestadas ao IEGM e ratificadas pela
Fiscalização, o Município não possui Plano de Carreira e Remuneração do
Magistério. Com a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº
13.005, de 25 de junho de 2014, ficou estabelecido, em sua meta 18, que os
entes federativos devem:
“Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de
Carreira para os(as) profissionais da educação básica e superior
pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de
Carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, tomar
como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei
federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal”
(BRASIL, 2014).

Diante disso, determino a Origem que, sem se descuidar dos
limites de despesa com pessoal, estabeleça com urgência o Plano de Carreira
e Remuneração para seus profissionais que atuam na educação pública do
Município, nos moldes da Lei Federal 13.005/ 2014.
Ainda,

em

Fiscalização

Ordenada

no

Município

foram

encontradas diversas irregularidades no Transporte Escolar de alunos. Diante
das falhas, recomendo ao Executivo local que reestruture o setor de transporte
escolar municipal, de modo a garantir a integridade física de seus usuários.
Nesse contexto, determino que o Executivo Municipal reavalie
seus investimentos no ensino, visando não só a aplicação do piso
constitucional, mas principalmente a qualidade dos serviços ofertados à
população.
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2.5.3.

SAÚDE
A Municipalidade aplicou 28,68% das receitas de impostos em

saúde. Analisando a instrução, verificamos inconformidades na administração
da saúde Municipal.
A equipe técnica em suas inspeções in loco constatou número
expressivo de pacientes aguardando atendimento com médicos especialistas e
realização de exames, descumprindo assim o artigo 196 da Constituição
Federal8, bem como ao artigo 2º da Lei Federal n.º 8.080 de 19/09/19909.
Diante dos fatos, determino ao atual gestor que realize ações imediatas no
sentido de diminuir o tempo de espera nos aludidos exames e consultas.
A Unidade de Fiscalização detectou diversas irregularidades na
infraestrutura e das unidades de saúde local. Portanto, determino que o
Executivo de Roseira providencie os devidos reparos nos prédios que abrigam
suas Unidades de Saúde, além de sistematizar atendimentos e procedimentos
administrativos, melhorando, assim, os serviços ofertados à população.

2.5.4.

PESSOAL
No setor de pessoal constatou-se que os cargos comissionados

não possuem suas atribuições definidas em Lei, impossibilitando a aferição das
características de direção, chefia ou assessoramento, conforme preceitua o
artigo 37, V, da Constituição Federal.
Lembro que os cargos de livre provimento devem ser utilizados
nos casos permitidos pela Constituição Federal, ou seja, no desempenho das
funções de assessoramento, chefia e direção.
Assim, determino que o Executivo promova as adequações
necessárias e inicie Projeto de Lei regulamentando as atribuições dos cargos
8

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
9
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício.
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do quadro de pessoal, efetivos, funções de confiança e comissionados, nos
termos disciplinado pelo art. 37, II e V da Carta Magna, e exija formação
compatível com as funções desempenhadas.
A unidade de fiscalização identificou pagamentos de verba
denominada “Adicional por Dedicação Plena”, cujo valor pode variar entre 20%
e 150% sobre o vencimento ou remuneração do servidor, sendo concedida
pelo Prefeito Municipal sem parâmetros ou critérios objetivamente definidos em
lei.
Esse procedimento atenta contra os princípios da isonomia,
impessoalidade e moralidade, previstos no artigo 37 da Constituição Federal e
no artigo 111 da Constituição Estadual Paulista, razão pela determino que a
Prefeitura Municipal de Roseira cesse imediatamente os pagamentos, ou,
promova a revisão da lei, fixando critérios e parâmetros objetivos e específicos
para concessão do benefício.
A equipe técnica verificou a existência, no Executivo Municipal, de
grande número de funcionários que acumulam horas em banco desde o
exercício de 2015. A cumulatividade somente é possível no caso de ocorrer
compensação das horas no mês subsequente, com a consequente redução da
jornada diária e semanal, conforme legislação local.
Frente a este cenário determino a Origem que planeje o banco
de horas de seus servidores de modo a cumprir integralmente os regramentos
estipulados no Decreto nº 1.243/2011.

2.6.

APONTAMENTOS REMANESCENTES
O órgão de instrução constatou a precariedade dos registros e

controles dos dispêndios com combustível. Dessa forma, determino à
Municipalidade que aprimore o controle dos gastos com combustíveis e cumpra
com rigor as determinações exaradas por esta Corte, bem como atente aos
princípios da transparência, legitimidade e razoabilidade que regem os gastos
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públicos.
Em relação às inconsistências das informações prestadas ao
Sistema Audesp recomendo ao Executivo Municipal que se submeta
integralmente às diretrizes da legislação de regência e normas supletivas
editadas por este Tribunal, assegurando a fidedignidade e tempestividade da
transmissão de dados ao Sistema eletrônico de prestação de contas.
As irregularidades verificadas no serviço de coleta e tratamento
dos seus resíduos sólidos, juntamente com as demais falhas na gestão de
meio ambiente comprometem de sobremaneira o atendimento e qualidade de
vida da população local.
Determino que a origem adote medidas para melhoria da gestão
ambiental, com especial atenção ao tratamento de seus resíduos sólidos, quer
mediante reciclagem, compostagem, reutilização ou aproveitamento.
As demais falhas apontadas pela Fiscalização podem ser
relevadas, recomendando-se a adoção de medidas corretivas para que não
se repitam nos exercícios futuros.

2.7.

CONCLUSÃO
Acompanho as manifestações unânimes dos órgãos técnicos e

VOTO pela emissão de Parecer Desfavorável à aprovação das contas anuais,
referentes ao exercício de 2018, da Prefeitura Municipal de Roseira,
ressalvando os atos pendentes de apreciação por esta Corte, aplicando-se ao
responsável pelas contas, Sr. Jonas Polydoro, pena de multa, fixada em 30%
dos seus subsídios anuais percebidos no exercício, com fundamento no artigo
5º, IV, da Lei 10.028/2000, a ser recolhida ao Fundo Especial de Despesa
deste Tribunal.
Determino, à margem do Parecer, a expedição de ofício à Origem,
com as seguintes recomendações, alertas e determinações:
 Atente para as restrições quando o gasto de pessoal estiver acima do
20
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limite prudencial estipulado pela Lei Fiscal (alerta);
 Mantenha o gasto com pessoal a índice abaixo do limite prudencial
(determinação);

 A alteração da peça de planejamento por intermédio de créditos
adicionais não extrapole o índice inflacionário (recomendação);
 Aprimore as peças de planejamento, permitindo a aferição da
efetividade dos programas de governo (determinação);
 Evite recolhimentos em atraso de suas obrigações previdenciárias
(determinação);

 Contabilize corretamente o seu saldo de precatórios (determinação);
 Estabeleça com urgência o Plano de Carreira e Remuneração para
seus profissionais que atuam na educação pública do Município
(determinação);

 Reestruture o setor de transporte escolar municipal (recomendação);
 Regularize as inadequações constatadas na área de educação
pública do Município (determinação);
 Diminuía o tempo de espera dos exames e consultas na rede
municipal de saúde (determinação);
 Providencie os devidos reparos nos prédios que abrigam suas
Unidades

de

Saúde,

além

de

sistematizar

atendimentos

e

procedimentos administrativos, melhorando, assim, os serviços
ofertados à população (determinação);
 Inicie Projeto de Lei regulamentando as atribuições dos cargos do
quadro de pessoal, efetivos e comissionados, nos termos disciplinado
pela Carta Magna, e exija formação compatível com as funções
desempenhadas (determinação);
 Cesse imediatamente os pagamentos, ou, promova a revisão da lei,
fixando critérios e parâmetros objetivos e específicos para concessão
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do “Adicional por Dedicação Plena” (determinação);
 Planeje o banco de horas de seus servidores (determinação);
 Aprimore o controle dos gastos com combustíveis (determinação);
 Assegure a fidedignidade e tempestividade da transmissão de dados
ao Sistema Audesp (recomendação);
 Melhore a gestão ambiental do Município, com especial atenção ao
tratamento de seus resíduos sólidos (determinação);
 Cumpra as instruções, recomendações e determinações do Tribunal
de Contas (determinação); e
 Adote medidas objetivando não reincidir nas demais falhas apontadas
pela Fiscalização (recomendação).
A fiscalização verificará todas as ações efetivamente executadas
pelo atual gestor em relação às recomendações e determinações, no próximo
roteiro “in loco”.
É como voto.

DIMAS RAMALHO
CONSELHEIRO
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