
LUCIANACARVALHOADVOCACIA
OAB/SP 288.804

Rua Cap. Leovigildo Areco, 58 -- Loiena/SP -- CEP 12.601-150 - Tel.:(12) 98215.5537
di'a.lucianacaivalho(@adv.oabsp.oi'g.br-- Skype: luciana. carvalho . escritoiio

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS/SP

A/C Sr. Gui]herme Carva]ho da Salva Prete]tul» Muntetpa] de Sllvb.\+K.
-»-equ8h+ w:1 8 -wç+ «nlB lqn ;ib»çi+iü8-.EÓH'wÉ: t:==':1:W .ql!%€1;im'BE::;!âêi:$8E3

DD. Prefeito Municipal +' i-; . i'OGQLQ

tiegtstrüdo soo Q

-âhJDIJ:À.

LUCIANA CARVALHO DE LASTRO, brasileira,

Advogada na OAB/SP n' 288.804, divorciada, com endereço profissional à Rua

Cap. Leovigildo Areco n' 58, Lorena/SP, CEP 12.601-150, VEM POR MEIO

D.BSTB....BEQUBBBB: desta municipalidade informações e documentos

referentes aos assuntos que seguem.

Justifica-se o Requerimento, vez que tais informações e
documentos são necessários à defesa de Contas Anuais do Ex-Prefeito,
Exercício de 20 15.

11 disponibilização de cópia do Relatório e comprovantes de pagamentos de

todos os REQulsITÕRlos DE pEQuENA MONTA ocorrido no período
2013/2016;

21 disponibilização de cópia do relatório de gastos com pessoal,

discriminando-se cada um dos anos, referentes aos anos de 2015 e 2016;

31 disponibilização de cópia do Relatório e comprovantes de pagamentos

referente ao recolhimento de INSS e do parcelamento, ocorridos no
período 2015/2016;

41 disponibilização de cópia do Relatório de todos os pagamentos de horas

extras e gratificações dos exercícios 20 15/20 16

''>

Por fim, o cumprimento do presente deverá ocorrer dentro do

prazo legal, bem como qualquer negativa deverá ocorrer na forma escrita ü.{l .
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LUCIANACARVALHOADVOCACIA
OAB/SP 288.804

Rua Cap. Leovigildo Âreco, 58 Loiena/SP CEP 12.601-150 - Tel.: (12) 98215.5537
th'a.lucianacaivalho@adv.oalisp.org.bi'-- Slçype: lua ana .ca rvalho .escritoiio

fundamentada, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis, inclusive

judiciais, se o caso, inclusive por inércia da municipalidade e desrespeito à Lei
de Acesso à Informação.

Termos em que,
Pede deferimento

Lorena, 22 de Janeiro de 2018

bCJZ,-01L4là«Dn
.rvalho de Castra

OAB/SP n'288.804

r'"""\.
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PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração, EDSON

MANDES MOTA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n' 18.730.909

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n' 1 1 1.073.438-79 , residente e domiciliado à

Rua Cap. Joaquim Ferreiro Júnior n' 170, Bairro Parque Primavera, cidade de

Cachoeira Paulista/SP, nomeia e constitui seu procurador e advogado, onde com

esta se apresentar e preciso for, a advogada Dr'. LUCIANA CARVALHO DE
LASTRO, brasileira, divorciada, Advogada, inscrito na OAB/SP n' 288.804 e no

CPF/MF n' 265.533.538 -40, com endereço profissional à Rua Capitão Leovigildo

Areco n' 58 - CEP 12.601-150, Lorena/SP, e a quem conferem amplos poderes

para o FORO em geral, com a cláusula "ad judicia", em qualquer Juízo, Instã.ncia

ou Tribunal, e em especial junto à PREFEITIJRA MUNICIPAL DE

SILVEIRAS/SP, a fim de requerer informações e cópias de documentos que se

fizerem necessários à defesa das CONTAS ANIJAIS DE 2015 junto ao TCE/SP,

podendo representa-lo administrativa e judicialmente, se o caso, em ação
competente e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas as outras, até a final

decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe, ainda,

poderes especiais para transigir, receber citação, ülrmar compromissos ou

acordos, receber e dar quitação, retirar valores referentes a depósitos judiciais,

agindo em conjunto ou separadamente, podendo, ainda, substabelecer esta a

outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e
valioso.

'=

Silveiras, 15 de Janeiro de 2018

EDSON MANDES MOTA
CPF/MF n' 1 1 1.073.438-79

't
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V TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARÃO RODRIGUES

CONSELHEIRO EDGARD CAMARÃO RODRIGUES

TRIBtJNAL PLENO DE 08/11/17
PEDIDO DE REEXAME

ITEM N'16

16 TC-000553/026/14
Munlcá.plo : Silveiras
Prefeito(s): Edson tendes Mota
Exercício: 2014
Requerente(s) : Edson tendes Mota - Prefeito à época
Em Ju].lamento: Reexame do Parecer da E. Pri.mei.ra
Câmara, em sessão de 01-03-16, publicado no D.O.E.
de ].9-03-16
Advogado(s) : ].uciana Carva].ho de Castão (OAB/SP n'
288.8041 e outros
Acompanha(m) : TC-000553/126/14 e Expediente(s)
TC-043617/026/14, TC-035458/026/15 e TC-003273/026/].6.
Procurador(es) de Contas: Thiago Pinheiro Limo
E'iscalização anual: UR-14 - DSF-ll

.'3

REI.ATaRIa

A Co.Lenda Pri.moira Câmara decidiu
emitir Parecer desfavoráve]. às CONTAS DO PREFE].TO DE

SILVEIRAS, relativas ao exercício de 2014, em razão
da falta de llqui.ilação da vivi.da judicial exigíveJ-
no }l)eríodo (R$ 76.466,621, da inadimplência do
Executivo perante o INSS (parcelas patronal e dos
segurados competênci.as março, abril e maio/14 R$
679.505,02), e, finalmente. do excessivo incremento de
134.96% do saldo da dá.vida atava em relação ao
exerce.cio pretérito (2013 R$ 2.203.g70,10 e 2014 R$
5. 17 8 .204 , 96)

'3

Em Pedido de Reexame (expedientes TC-
000161/014/16 -- f].s.165/168 e TC-000312/014/17> o EX--CHEFE
DO EXECUTIVO, Senhor EDSON MANDES MOTA, destaca que,
a despeito da opção do município pelo regime
especial anual de quitação de precaté>rios,
celebraram-se acordos de pareCI-cimento de débitos
perante o Departamento de Precatórios do Tribunal cie
Justiça DEPRE.

l
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De acordo com o interessado, a
inadi.mplênci.a observada no período montou apenas R$
5.570,28, quantia posteriormente quitado com os
devidos acréscimos legais (R$ 7.226,701 . Encaminha,
ainda, documento denominado "Controle de Execução
Oiçamentári.a" objetivando demonstrar o pagamento da
importância de R$ 110.000,00 no exercício em exame
jexpediente TC-000312/014/17)

Entende que a falta de li.quidação das
contribui.ções previdenciárias (INSS) exigíveis no
exercício derivou da retração do recebi.mento de
recursos provenientes do Fundo de Participação dos
Municípios. Já o consequente parcelamento do
montante deva.do e a apresentação de certidão
negativa de débitos da espécie terá.am força para
debelar a mácula censurada em primeira Instância

incremento da dívida atava teria
decorrido de orientação deste Tribunal para que o
Executivo providenciasse a devida inscrição da
importância (R$ s49.882.45) a ser restituída ao erário
em virtude do julgamento pela irregularidade de
prestações de contas oriundas dos repasses de
recursos a diversas entidades do terceiro selar
(Grupo de Apoio à Saúde e Educação - TC-000259/014/11, Centro
Integrado de Apoio Profissional - TC-000042/014/11 e TC-
000556/014/09)

0

').
Acredita que os documentos encartados

aos autos (fls.230/260) possam demonstrar a adição de
efetivas providências necessárias à recuperação cites
créditos em favor da municipal.i.dado

Setor de Economi.a da ÀTJ reputa
principio da anualidacle, uma vcz

após o transcurso de
dois anos da sua exiaib]].i.Jade

manutenção do parecer recorri.do

0agredido
liquidada a dívida :judia-al após o
aproximadamente
Opina pela
lEIs. lal/1021

Segundo a Assessç>ria Técnica o
parcelamento dos valores devidos ao INSS no período

2





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
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apenas transfere.u a dá.vida para orçamentos e
mandatos futuros, impedindo a formação de lastro
para suportar os benefícios conceda-dos. Propugna
pelo conhecimento e desprovi.mento do apelo
lEIs.183/190) - Chefia de ATJ endossa as manifestações
elos órgãos de instrução (íi.i9].)

Por considerar que os pleitos da
origem mostraram-se incapazes de reverter o panorama
censurado em juízo "a que", o d. Ministério Público
recomenda conhecimento preliminar em relação às
dividas judiciais e previdenci-árias porém negativa
de provimento à demanda (fl.192/193 e 263)

.'"'\ SDG contesta argumento da origem de
que a queda da arrecadação decorrente do decréscimo
dos valores repassados pelo Fundo de Participação
dos Municípios motivou a inadimplência do Executivo
em relação ao recolhimento dos encargos
previdenciários, constatando, ainda, a falta de
liquidação das prestações oriundas do consequente
parcelamento dos débitos cio período

Da mesma forma. entende que a
Comprovação do pagamento do úni.co precatório
â].i.mental do mapa orçamentário do exei-cicio sem que
se tivesse demonstrado a liquidação do saldo
remanescente de exercícios pretéritos, assim como o
encaminhamento de Certa.dão Negativa de Débi.to, são
insufi-cientes para reverter o parecer recorrido
Manifesta-se pois peJ-o conhecimento e desprovi-mento
clo Pedido de Reexame (f].s.19s/197)

Processo
Sessão Ordinária do E
28 . 0 6 . 17

retirado da .pauta da lga
Tribunal Pleno, reagi.zada em

E o relatório

GCECR
JMCF
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TC-000553/026/14

VOTO

Prelo.minar

Recurso em termos, dele conheço

Mérito

F.--« - A decisão recorrida censurou a falta
cie recolhimento dos valores devidos ao regime geral
de previdência -- INSS (parce]as patrona]. e dos segurados

competênci.as de março, abril e maio/2014 - R$ 679.505,02>,
no exercício examinado e o parcelamento do montante
envolvido em 60 prestações mensais, venciveis após o
encerramento do mandato. A prática terá-a ofendido o
princípio da anualidade, comprometendo orçamentos e
gestões futuras

Conforme exposto pelo Responsável, a
aludida inadimplência bem como o consequente
recolhimento parcelada (io débito previdenclário
decorreram da queda cie arrecadação advinda do Fundo
de Participação dos Municípios no pera-odo

De fato, o "Ba].ancete Anal.ético
Receitas Orçamentárlas" - Indica repasses cia espécie
(lrpm) em quantia (RÇ 195.39s,s8) inferior àquela
inici.almente prevista (Repasses FPM - Previstos R$
6-.800.000,00 e Repasses FPM - Recebidos -- R$ 6.6C)4.604,42 -
r1.5u do anexo .[). Conto(io, o fenómeno pouco abas-ou os
demonstrativos em exame, uma vez observada
significativa expansão de R$ 1.703.367,12 da receita
total do municá-pio em relação ao antecedente período
(:RCL/13 - R$ 19.761.191,11 e RCL/14 R$ 21.464.558.23
fl 2 0)

4
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Demais , a existência
negativa de débito cia esr)écie mencionada pelo
recorrente não comprova o adimplemento definitivo
dos va]ores devidos, posto que os ]-andamentos cie
ofício das contribuições previdenciárias sujeitam-se
à posterior homologação pela autoridade fazendália

de certidão

Entretanto, a recente ],ei. Federal. n'
13.485/17, em seu artigo I'i, ]l)osso.bilitou aos entes
cedera(ios parcelar em até 200 (duzentas) vezes as
pretéritas obrigações da espécie venci.das até
30.04.17, ainda que oriundas de anterior
refinanciamento parcialmente quitado

V

Além disso, miai.gou a incidência de
multas e de juros de mora sobre o passivo a pagar,
conforme o previsto no artigo 2', incisos l e ll,
a[íneas "a" e "b", da ].ci2

l Art. le Os débitos com a Secretaria da Receita Federal do
Brasi[ e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. de
responsabi.li.dade dos Estados, do Di.atrito Federal e dos
Municípios, e de suas autarqui-as e fundações públicas,
relata.vos às contribui.ções sociais (ie que tratam as alíneas a
e c do parágrafo único do art. ll da Lei n' 8.212, de 24 de
ju].ho de 1991, i.nc].usive os decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias, vencidos até 30 de abri.l de 2017, e os
cle contribuições i.acidentes sobre o décimo terceiro salário,
constituidos ou não, i.escritos ou não em dívida atava da
União, ainda que em fase de execução fi.scal já ajuizada, ou
que tenham sido ob.feto de parcelamento anterior não
integralmente quitado, poderão ser pagos em até duzentas
parcelas, conforme o disposto nesta Lei
: Art. 2' Os débitos a que se refere o art. I' desta Lei.
poderão ser quitados, no âmbi.to de cada órgão, mediante:

.-''x

1 - o pagamento à vista e em espécie de 2.4% (dois inteiros e
quatro déci.mos por cento) do valor total da dívida
consolidada, sem reduções, em até sei.s parcelas i.qual.s e
sucessivas, venciveis entre julho e dezembro de 2017; e

11 - o pagamento do restante da dívida consolidada em até
cento e noventa e quatro parcelas, venciveis a partir de
janeiro de 2018, com reduções de

5
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GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARÃO RODRIGUES

Informação constante do documento de
fls.364, ratificada pelo relatório produzido por
SDG, Indica que o município aderiu ao "REFIS
Previ.derciário" previsto na aludida Lei Federal n'
13.485/2017, para o fim de refinanclar sua dívida
(R$ 9.906.559,29) :junto ao ]nstituto Naciona]. de

Seguro Social - INSS em 200 ]l)arcelas

Assim, decisão do E. Tri.bucal Pleno
(sessão de 01.11.17) que, ao apreciar Pedido de
Reexame relativo às contas do Prefeito de dali.nú,
exercício de 2014 (TC-000091/026/14), atribuiu
efeitos retroati.vos à referida Lei Fede.ral n'
13.485/17 para o fi-m de se afastar dos =Eundamentos
da decisão lego.árida a mencionada falta de
liquidação dos encargos deva.dos ao regime geral cie
previdência social- no período em apreço (20i4)

Adequada a condução da matéria neste
sentido pois identificar no referido parcelamento
ato lesivo, capaz de i-nquinar a administração
financeira municipal como um todo, comprometeria
sobremaneira a segurança jurídica da decisão, uma
vez autorizada a opção do gestor em refinanciar a
dívida prevldenciária da Prefeitura por instrumento
legal de abrangência Nacional.

-'h Demais, a efeti.va liquidação das
prestações no decorrer do período de vigência do
supradito acordo, por certo, será avali.ada e
devidamente considerada nos subsequentes Pareceres
sobre as contas dos Chefes do Executivo local

a) 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de ofício e
isoladas e dos encargos legais e de 25% (vinte e cinco por
cento) dos honorários advocatá.cites; e

b) 80% (oitenta por cento) dos juros de mora

6
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Neste contexto, di.ante
aventada nestes

retratada no

da
autos

similariciade
com aquela

processo
da matéria
exaustivamente retratada no mencionado
relativo às mencionadas contas do Prefeito de
Jarinú, exerce.cio de 2014 (TC-000091/026/141, é
possível tolerar a anomali.a (detectada, recomenclando-
se à origem para que doravante recolha regularmente
as obrigações previdenci.árias.

Conforme dados extraídos do Balanço
[f[.29]--c do anexo ]])/ ratificados peia

fi.rma(ia l;)ela Assessora de Planejamento da
de Si].veigas (f1.277 do anexo 11), ao final

exercício, a dívida :judicial do município montava
841.132,84, dos quais R$ 5.570,28 correspondiam

de precatórios encaminhados em 2013, para
em 2014, e R$ 835.562,56 ao saldo que
ser quitado entre 2009 e 2014

dados
Patrimonial
d Q r- l ;a r;a r- â n

Prefeitura
do
R$

ao mapa
pagamento
haveria de

município optou pelo regime especial
anual de precatórios, instituído pelo

$ 1' do artigo 97 do Ato das
Constitucionais Transe.terias,
Emenda Constitucional n' 62/093

0
de liquidação
incisa ll do
Disposições
introduzi.do pela

Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que
trata o S 15 do art. 100 da Constituição E'ederal, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípi-os que, na data de publicação
desta Emenda Constitucional, estejam em mora na qui.ração de
precatórios vencidos, relativos às suas admi.ni.strações direta
e i.ndi.teta, inclusa.ve os emitidos durante o período de
+igênci.a do regi.me especial i-nst.i.Cuido por este artigo, farão
esses pagamentos de acordo com as normas a seguir
estabe[ecidas, sendo inap]i-cáve]. o disposto no art. 100 desta
Constituição Federal, exceto em seus $$ 2', 3', 9', 10, 11,
12. 13 e 14. e sem prejuízo dos acordos de ljuízos
cona.].iatórios já formali.zados na data de promulgação desta
Emenda Constitucional

3i

$ 1o Os Estados, o Distrito E'ederal e os Municá.pios sujeitos
ao regime especial. de que trata este artigo optarão, por meio
de ato do Poder Executivo:

7



'x



L'í'w

'zU'l
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRtGUES

Assim caberia ao Executivo promover, no r)eriodo em

apreço (2014), o pagamento do val-or de R$ 76.466,62.

Conforme certidão trazida aos autos
líJ..271.), o Departamento de Precatórios do Tribunal
de Justiça - DEPRE - autorizou fosse liquidada, em

duas parcelas, parte (R$ 110.000,00) da importância
re[ativa aos a].adidos débitos dos antecedentes
ekercicios (2010 a 2013), com venci-mentes previstos
para o período em apreço (30.10.14 - R$ 20.000,00 e
30.12.14 - R$ 90.000,00}, restando agendada, para
fevereiro de 2015, nova reunião voltada à
r.enegociação da parcela remanescente

Assim, em março de 2015, novo acordo
de parcelamento a:custado com o DEPRE possibilitou o
Executivo saldar outra parcela (n$ 130.000,00) da
dá.vida afeta ao$ pera-odes anteriores (2010 a 2013 - R$

776.003.96), em três prestações/ a serem pagas em
30.06.15(R$ 30.000,00), em 30.09.15 (R$ 70.000,00) e em

30.12.15 (R$ 30.000,00), ficando consignado no
mencionado ajuste que a quantia a ]-iquidar (R$

646.003.96 = R$ 776.003,96 - R$ 130.000,00) seria cobrada
conjuntamente com as demais quotas anuais exzgzvets
da Prefeitura nos subsequentes exerce-aos (Certa-dão
f1.33 do anexo ao TC-000589/014/15)

novo

Como se vê, conseguiu o recorrente
comprovar a equalização da importância relativa à
integralidade da divida judicial do município, afeta
aos exercícios de 2010 a 2013, devendo-se, portanto,

11 - pela adição do regime especial pelo prazo de até 15

illiii?liiiii !$ 1ll
caderneta de poupança e de louros simples no mesmo percentual-

il àlã#ki:;i: ;T::;:=:.1:1i
número de anos restantes no regime especial- de pagamento.
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exclui-].a do rol de obrigações inadimplidas pelo
município em 2014, especialmente em virtude do
efetivo pagamento da quota parte (R$ 110.000,00), cuJO
vencimento a:justos-se para o pera-odo em apreço (2014
- doca. fls.272/283 do anexo ]ll)

Embora a destempo, demonstrou-se a
].iquidação, em 31.03.16. da importância (R$ 1.226,10)
te].aviva ao precatório alimentar, inserto no mapa
orçamentário 'do pera-odo, para pagamento em 2014
Diante cio diminuto valor envolvido e do efetivo
cumprimento da obrlgaçãõ'-dã'''êspecxe, e possível-,
excepcionalmente, tolerar a aludida transgressão ao
prznczpio da anualidade e considerar regularizada a
blituação da dívida judicial do munlclpzo

Por fim, remanesce justificado o
incremento da dívida aviva, uma vez decorrente da
devida atualização do seu saldo, bem assim das
noticiadas inscrições de montante (R$ 549.882,45) a
ser restituído ao erário em virtude (io julgamento
pela irregularidade de prestações de contas oriundas

] . ..] n n '4n

dos lera.sses de recursos a diversas entidades do
te3.ceira setor (Grupo de Apoio à Saúde e Educação TC-
C)00259/014/11, Centro Integrado de Apoio Profissional- - TC-
000042/014/11 e TC-000556/014/09), comprovando-se a
adição de efetivas providênci-as necessárias a
recuperação dos créditos em favor da municipalidade

Nada obstante, recomende-se à origem
incremento dos meios de cobrança de forma a
possibilitar a i-mediada recuperação dos créditos nos
:Àia:; do Como:':Lcad':, snG '-' 23/2013'

4 COM[JNICADO SDG Ho 023/2013
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extrajudicial, este último, i.nclusi.ve. objeto da consulta
respondida nos autos do processo TC-41852/026/10 e previsto
no parágrafo único do artigo I' da Lei Federal n' 9.492, de
10 de setembro de 1997

10





ESTADO
UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETÁ - Üã.II

EXPEDIENTE:

INTERESSADO

TC - 22/014/18
EDSON laNDES MOTA

Ex-prefeito municipal de Silveiras
PEDIDO DE REEXA14E INTERPOSTO CONTRA DECISÃO

PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO TC-
2645/026/15.

ASStJNTO

Excelente.ssima Conselhei.ra

Por intermédi.o do presente expediente o Sr

Edson Mendes Mota, ex-prefeito municipal de Silveiras,

representado por sua advogada, Interpõe Pedi.do de Reexame contra

decisão proferida nos autos do Processo TC-2645/026/].5, bem como

sob-cita prazo para juntado de documentos faltantes.

Encaminhe-se ao Cart(brio da Excelentíssima

Senhora Conselheira Cristã.ana S;llg" Castra Morais, nos termos do
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Senhora Assessora procuradora-Chefe

Em exame neste momento, o Pedido de
Reexame protocolado pelo Prefeito Municipal de SILVEIRAS
em razão do Parecer desfavorável à aprovação das Contas
Municipaisr relativas ao exercício de 2015, exarado pela
Primeira Câmara, em sessão de 26/09/17. (fls.212/214)

Pedido de Reexame de f[s.22]-/237, poz;
me.ío .

Com relação a nossa esfera de atuação
as contas foram julgadas irregulares frente ao
desequilíbrio econõmi-co-financeiro - déficit orçamentário
e financei.ro elevados; i-rregular pagamento dos
precatórios e, por fim/ o recolhimento para-al dos
encargos soa-als, fls.202

Assertivas Recursai.s

A municipalidade alega, em síntese que
à execução orçamentária foi sensível-mente i-mpactada pela
grave crise económica ocorrida no paá-s. Informou, ainda,
que foram consideradas pela fiscalização as despesas
empenhadas de forma global, quando o cor.Feto, em sua
opinião, devem ser conslcleradas somente as despesas
efetivamente liquidadas, ficando, dessa forma, o
resultado da execução orçamentária numa situação
deficitária muito mai.s favorável. Cita também a aplicação
bem acima dos limites constitucionais tanto na saúde
quanto na educação. Pede, por fim/ a exclusão dos restos
a pagar não processados.(fls.222/228)

Acerca dos precatórios, fls.228/233,
aduz que, não conseguiu obter em tempo hábil as
informações necessárias para contabilizar .de forma
corneta quais os valores existentes de passivo judicial

Quanto aos encargos, afirmou que tendo
em vista a Lei Federal n' 13.485/17, que possibili-tou o
parcelamento dos valores em aberto, a situação encontra-
se regularizada. (fls.233/235)

Passamos a nos manifestar

TC-2645/026/1 5
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Após a leitura da defesa apresentada,
nota-se que os argumentos colocados não conseguem
reverter o resultado desfavorável, se não vejamos.

Temos que, s.m.j., a argumentação
apresentada sobre o resultado da execução orçamentári.a,
erro por parte da equipe de fi-sca].lzação desta E. Corte,não se sustenta

CONTABILIDADE
União, Estados, Distri.to
SECRETARIA DO TESOURO

6a edição, Capítulo 2
315/316:

O entendi.mento constante
APLICADA AO SETOR PÚBLICO.

to Federal e Municípios
NACIONAL - MINISTÉRIO DA

Orçamentário,

do MANUAL DE

aplicado

R n l n rl rH rn
FAZENDA

pagina

Déficit
Demonstra a diferença negativa entre as receitas realizadas e as

dçSPÊSax.g!!!pg!!!!adw, se for o caso.

Despesas Empenhadas
Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício,

inclusive .das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas,.CgDsid9[&$e despesa orçamentária

E igualmente constou na cartilha editada
por esta E. Corte de Contas em 2012 0 Tribunal. e a Gestão
Fi-nanceira dos Prefei.tos, pg.25/26, i.tem 3.3.

3.3. O Déficit orçamentário

HHX;Bia.l:!:l l:l$B$1HBEI RElllhl lll:i :l:i.=EIEil{,gH
3.3.2. Fórmula de Cálculo do Resultado da Execução Orçamentária

Lei n' 4.320/1 964 Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: [...] ]] - as despesas nêle ]ega]mente empenhadas.

l

TC-21 71 /026/1 5
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EVENÍÕ
VALOR(R$)

Receita Arrecadada  
   

que líquida e certa a entrada no ano seguinte  
   

autarquias, ftlndações e estatais deoendentes  
(-) Despesa d
somente empenhada no exercício seguinte (ex.: folha de
pagamento de dezembro. encargos patronais 1 3' salário)  
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(-) Resultado da Execução Orçamentária (superávit ou
déficit»

O resultado da execução orçamentári.a,
ao contrário do afirmado pela defesa, conforme
demonstrado, é apurado pela diferença entre a rocei-ta
orçamentári.a executada (arrecadada) no período e a
despesa orçamentárla executad ,
conforme previsto no artigo 35 da Lei Federal n'
4 .320/64

Os resultados mostram que não houve a
devida prudência e o necessário cuidado com a gerência
aos gastos públicos, pois, em nenhum momento efetivou-se
a indispensáve]. contenção de despesas visando obter um
resultado de superávit orçamentário para resultar numa
efetiva diminuição do déficit financeiro.

E'oi o município por 05 (cinco) vezes
alertado por esta E. Corte de Contas sobre o descompasso
na execução do orçamento, sendo que nenhuma providência
foi tomada visando conter despesas não obrigatórias.

A LRF determina a obtenção de
resultados orçamentários positivos visando à redução do
endividamento, fato este que foi totalmente
desconsiderado pela Prefeitura

Ocorreu a criação de um défice-t
financei.ro, pág.14, item B.1.2, -R$ 5.085.676,35,
situação esta que não é acei.ta pela :jurisprudência desta
E. Corte

O déficit financeiro, saldo negati-vo
encontrado ao final do exercício R$ 5.085.676,35, mostra,
ainda, uma situação negativa de razoável monta que
corresponde a mais de (02) dois meses de arrecadação da
receita corrente lá.queda (R$ 21.332.510,412 / 12 = R$
1.777.709,20/ 30 = R$ 59.256,97 x 80 = R$ 4.740.557,87),
mais precisamente a 80 (oitenta) dias, condição esta que
não é aceita por esta E. Corte de Contas3. [item B.1.2,

14]pag

2 Item B.2.2 - despesa de pessoal, página 23
3 TC -000 137/026/14; TC-00000S/026/14;.TC -000308/026/1 4

f
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Deve-se registrar como fatos negativo
cio exercício ora em exame, o fato de que o Município
caminhou na contramão do equi-líbri.o previ-sto no arte.go
I', $ 1', da LRF, poi-s no endi.vi.damento de curto prazo
IR$ 5.671.653,541 é formado em boa parte por despesas
processadas (R$ 1.563.430,97), para as quais a
municipalidade não dispunha de cobertura monetária,
fls.15 item B.1.3, já que tinha a prefeitura apenas R$
492.940,92 de disponibili-dado financeira, ao fi.nal do
exercício.

Apresentou o municípi-o uma situação de
iliqui.dez imedi-ata de 0,09, ou se:ja, para cada R$ 1,00
jum real) de dívida possua-a apenas R$ 0,09 (nove
centavos)

Em relação ao défice.t orçamentário, no
entender da origem os restos a pagar não processados não
se caracterizam em compromi-usos a serem qui.todos pela
muni.cipalidade, haja vista não se traduzirem em despesas
efetivamente assumidas, uma vez que os servi.ços não foram
prestados nem as mercadorias entregues.

Conforme consta do artigo 36 da Lei
Federal n' 4.320/64, os restos a pagar compreendem tanto
as despesas processadas como as não processadas.

Se os restos a pagar não processados
não configurassem condição de pagamento deveriam ser
cancelados no encerramento do exercício. Uma vez que não
cancelados, depreende-se que conta.Ruam a expressar
conde-ção de pagamento, conforme o artigo supracitado.

Este entendi.mento também é encontrado
no MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS Aplicado à União e
aos Estados, Distrito Federal e Municípios e váli.do para
o exercício de 2013 em sua 5' edição - Secretaria do
Tesouro Naco.anal, Mini.stério da Fazenda, em sua pág.ina
352, a qual reproduzimos amai.xo:

!Jlgnual de'ã$ho$étrativus $sêaigjjjãpliçãdo.àl:Ühi$Qi$ aos:;listzlggs, !#striç%fedeijál e
Muniçípiq$ / Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Naciona . - 5.*ed - Brasília
Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade
Aplicadas à Federação, 2012.
699 p. : il. ; 28 cm.

yâli:do,,para ió:.gXérçtçW;:dê .ZQ 1 3 (!b!'tarja'$TN n:91:637, ;çlç 18 €1é outubro: dê 20 tzJI

TC-21 71 /026/1 5
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este entendimento, em

análise análoga
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Pleno,
onde concluiu

em de reexame ,

por
a pagar nao

44 da pauta, TC-
exercíclo 2012;

TC-1655/026/13,

sede
negou
conseguinte, desconsiderar os
processados: Decisão de 28/10/15,
1484/026/12, Município de Biri.gui,
Decisão de 04/05/2016, item 70 da
Município de Paranapuã,

que
restos

era impossível,

de item
cle

item pauta,
exercício de 2013.

70

)

Portanto, permanecem as falhas
relacionadas aos resultados: orçamentário, fi:nanceiro e
dívida de curto prazo-

Temos
afastar

que nao
as falhas

conseguiu
relativas

a
aosmunicipalidade

precatórios.

Sobre recolhimento dos
pela

encargos
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n'333/2017
foi firmado
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em vista o

Federal
Corte

estabelecido
n'13.485/17,Lei

E
débitos

recentemente
nesta entendimento no sentido de

serem relevados previdenciários
condicionando-se,

amparados
entretanto,
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na
citada leqis

análise
1 = r-ã n
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financeira do município .
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4 gplegurança do conjunto de resultados
aoresentados (orçamentárlo e financeiro deficitários)

ente di.versa da gestão fiscal
resoonsável determinada pela LC n'lO1/00 - 1,RF

E mais, a falta de pagamento no
exercíci.o do valor devido de encargos configura a
vio].ação aos princípios da responsabilidade fiscal; da
anualidade das contas e da competência da despesa;
cabendo, ai.nda, destacar que a criação de endividamento
prolongado, em razão do não pagamento na época devida, é
ato diverso dos preceitos fiscais - o que no futuro pode
afetar o financi.amento de programas governamentais.

q

Assim, considerando que não foram
carreados aos autos documentação/comprovação de que os
fatos/resultados constantes do voto ora atacado careciam
de sustentação, s.m.j., somos pela i-mprocedência do
pedido de reexame .

À consideração de
A.T.J., em 6 de a

ssa Senhoria
o de 2.018

Sérvio
esses

Campos Luciano
Técnica

TC-21 71 /026/1 5
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Processo: TC 2645/026/1 5

Interessada: Prefeitura de Silveíras

Assunto: Contas de 20 1 5

Matéria em Exame: Pedido de Reexame

']

Senhora Assessora Procuradora Chefe

Por decisão da E. Primeira Câmara foi emitido Parecer

Desfavorável as contas de 2015 do ÀAunicípio de Silveiras, em vista das

irregularidades relativas aos aspectos financeiros, despesas com pessoal e

pagamento insuficiente de precat(brios e encargos sociais.

Inconformado, o Sr. Edsom tendes Mota jex-prefeitos

interpôs PEDIDO DE REEXAME, visando à reforma da respeitável decisão.

Setor de Economia é pelo não provimento do apelo

É o breverelatório
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A peça recursal foi interposta tempestivamente

considerando que a decisão recorrida foi publicada no D.O.E. em

15.11.17i e razões do recurso protocolizadas em 29.01.18.

Presentes os demais pressupostos legais de
admissibilidade, quais sejam legitimidade e adequação, sou,

preliminarmente, pelo conhecimento do recurso.

Quanto ao mérito, assim como meu predecessor

entendo deva prevalecer.o respeitável julgamento de primeiro grau, ló

que razões apresentadas sobre os óbices de aspectos económicos, não

são hábeis para afastar os desacertos referentes aos déficits financeiro,

orçamentário e dívida de curto de prazo, conforme parecer de fls.

254/259

Sobre o tema Exma. Conselheira Relatora se

pronunciou nos seguintes termos:

''Por outro lado, observo que a instrução apontou a
existência de impropriedades com gravidade suficiente para
a emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas,
recaindo sobre o desequilíbrio fisco verificado, considerando
o resultado negativo apurado na execução orçament(5ría e
o déficit financeiro registrado no exercício, a redundar no
quadro de iliquidez apresentado frente às obrigações de
curto prazo.

l Ato GP 07/17 suspendeu prazos de 20/12/2017 a 20/01/2018
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Sob o prisma fiscal, vejo que o déficit de R$ 6,25 milhões na
execução orçamentária 1 - 27,86% da receita auferidas foi
amparado, em parte, pelo superávit financeiro IR$ 1,17
milhãol trazido do a no anterior, sendo realizados
investimentos na ordem de R$ 8,66 milhões no exercício.

Noto que o déficit financeiro apurado IR$ 5,08 milhõesl é
equivalente a 23,84% da receita realizada no exercício IR$
22,44 milhõesl ,representando 81 dias de arrecadação7, cujo
panorama se mostra suficiente para afetar o equilíbrio das
contas

Ressalto que esse resultado déficitário se mostrou bastante
expressivo aquase 2,7 mesesl, por superar a 01 juml mês de
arrecadação, cujo parâmetro vem sendo utilizado por este E
Tribunal para avaliação da capacidade de reversão do
desequilíbrio fiscal.

Também, nessa perspectiva, avalio a repercussão do referido
déficit financeiro na liquidez da municipalidade IR$ 0,09 para
cada real devidos frente às obrigações de curto prazo IR$
5,67 milhõesl, não dispondo de capacidade suficiente para a
sua quitação.

Ainda que os valores inscritos em restos a pagar não
processados IR$ 4,03 milhõesl fossem desconsiderados,
observo que o saldo remanescente da dívida IP$ 1 ,64 milhãol
nõo teria cobertura suficiente no superávít financeiro obtido
no exercício anterior IR$ 1,17 milhãol, permanecendo a
descoberto, débitos de R$ 470 mil, aproximadamente.

No que toca aos apontamentos referentes.. a
precatório e recolhimentos de encargos sociais alegações do apelo, não

movam em relação à fundamentação utilizclda no voto, abaixo transcrita

Noto que cl Prefeitura Municipal não logrou êxito em
demonstrar o pleno atendimento às disposições
constitucionais jartigo 97, $ 1', inciso 11, do ADCT , incluído
pela EC n' ó2/091, deixando de depositar, integralmente, o
valor exigido da parcela devida, como reclamado pela
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fiscalização, sob o regime anual de pagamento a que se
encontra submetida para o adimplemento de precatórios.

Também restou sem o pertinente esclarecimento o volume
de requisitórios de baixa monta exigível no exercício,
prejudicando a aferição do cumprimento das obrigações
exigíveis no prazolegal.

Ressalto que a quitação de precatórios deve superar o
exercício de 2020, como restou apontado no laudo de
inspeçõo, em respeito ao prazo assentado pelo Supremo
Tribunal Federal, na modulação dos efeitos da referida
emenda constitucional.

Agrava o quadro de desequilíbrio fiscal apresentado no
exercício em apreço o parcelamento de encargos sociais
jINSSjjcompetêncías 13/2014 a 02/2015 em 60 parcelas
mensaisl, repetindo - se o procedimento outrora criticado
por esta C. Primeira Câmara quando da apreciação das
contas de 2014 da municipalidade ITC - 553/026/1 41.

Nessesentido

'Além disso, a instrução indicou a falta de recolhimento dos
valores devidos ao regime de previdência (parcelas patronal e
dos segurados - competências de março, abril e maio/2014 -
R$ 679. 505, 02),no exercício examinado.

O parcelamento do montante envolvido em 60 prestações
mensais, noticiado por meio da declaração da Secretaria
Municipal da Fazenda (fl. 1500 do anexo VIII) e dos
documentos de fls. 'f501/1512 do anexo Vlll, não regulariza a
inadimplêncla da Prefeitura em relação às contribuições
devidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social.

Como se sabe, o posterior refinancíamento da dívida, com
parcelas a vencer após o encerramento do mandato, não
suplanta a anomalia, pois transgredido o princípio da
anualldade. como se sabe, relevante à manutenção do
equilíbrio fiscal .almejado pela Lei Complementar Federal n'
101/00, comprometendo, via de consequência orçamentos e
gestões futuras."
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E de rigor ressaltar, a esse respeito, que o referido
parcelamento não regulariza a impropriedade destacada,
na medida em que o julgamento das contas importa a
análise da gestão fiscal do período, regulado pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, a qual impõe a gestão
transparente e planejada, sendo que despesas com
encargos sõo cogentes, diante de sua natureza tributária e
prevídenciária, não alcançadas pelo poder discricionário
da administração.

Ademais, pondero que o parcelamento determinará a
redução da capacidade de manutenção dos serviços e
de investimentos necessários ao atendimento das
demandas da população, além de alterar o resultado
financeiro e orçamentário do período, com o deferimento
do débito de obrigação imediata a longo prazo, não
clbonando a gestão fiscal encerrada, em sua essência,
porque ausentes a transparência e planejamento.

No que pertine as Despesas com Pessoal, não verifico

motivação para alterar o r. decis(5río que assim entendeu

''Noto que a receita corrente íquida pouco variou em
relação ao ano anterior, registrando ligeira queda de
0,61% no exercício IR$ 130 míl, aproximadamentel para
egitimar o acréscimo de quase R$ 2,8 milhões nos gastos
de pessoal realizados l+27,31%l, de R$ 10,086 milhões, em
2014 l4ó,99% da RCLI, para R$ 12,901 milhões, em 2015
(60,48% da PCLI.

Cumpre assinalar que a trajetória de crescimento das
despesas de pessoal seguiu trajetóría ascendente no curso
do exercício, ultrapassando o limite prudencial jde 51,30%
da RCLI já no primeiro quadrímestre l53,22%l, situação
verificada também desconsíderando os ajustes efetuados
pela fiscalização na composição dos gastos l5 1 ,78%l.

Cabe lembrar que a Prefeitura Municipal foi alertada, por
03 jtrêsl vezes, quanto à superação do limite legal de
despesa, nos termos do artigo 59, $ 1', ínciso 11, da Lei
Complementar n' 1 01 /00.
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Nesse cenário nada animador, em termos fiscais, a
municipalidade, após superar o limite prudencial de gastos
com pessoal, continuou a desembolsar valores no
pagamento de horas extras e ratificações em patamar
não ratificado pela fiscalização, seja questionando o
caráter de complementação salarial, no primeiro caso, ora
criticando a ausência de critérios objetivos para a fixação
do percentual do benefício funcional concedido.''

Nessa ordem de coisas constata-se que os

argumentos apresentados pelo recorrente não foram bastantes para

conferir legalidade aos fitos condenados na r. decisão combatida.

Nesta conformidade opino pelo NAC) PROVIR/BENTO

do apelo, com consequente manutenção da r. decisão recorrida

\\
ATJ IMd

/
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TC 2645/026/15

Senhora Conselheira

Pedido de Reexame apresentado pelo ex-prefeito

Municipal de Silveiras Íris. 22i/23zl, Sr. Edson Mandes Mota, pertinente às

contas do exercício de 2015.

Preliminarmente, o apelo há de ser recebido, porque

legítima a parte e tempestíva sua interposição aparecer pub/icado no D/brio

Oficial do Estado em 15/] 1/17 - fls. 2 14 e o recurso protoco]izado em 29/0]/18

fls. 221, considerando o Comunicado GP n.' 08/20T6 e os Aros GP n.'07/2017 e

oi/20ial.

No Mérito, endosso as manifestações das Assessorias

Técnicas às fls. 254/265, no sentido do não provimento do apelo,

mantendo-se o v. Parecer desfavorável às contas em apreço, inclusive as

recomendações e determinações previstas jfls. 206/208 e 21 2/21 41.
/'''\.

\

L
À elevada consideração de Vossa Excelência, com

prévio trânsito pelo Ministério Público de Contas Idos termos do r. Despacho de

f/s. 2S31.

ATJ, 1 7 de setembro de 2018.

Assessora Procuradora - Chefe

WTCS/pssl

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 3 1 5 -- Centro SP CEP t)l OI ?-Õ06 PABX 3292-32Õ6
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PROCESSO NO TC - .i6q.Ç

NOME
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PROCURAÇÃO/AUTORIZAÇÃO Fl-S.: . o2 q 4

NESTA DATA OBTIVE VISTA E CÓPIA DOS AUTOS ATRAVÉS DE

( )FOTO/SCANNER

( ,2< ) CÓPIA REPROGRÁFICA

( )CÓPIA DIGITALIZADA

Fls

Fls

Fls.

.a.

, .!53
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SÃO PAUL-0, ..d.{

}.«-n «ÜbJZ,IÕi,#A-
OLICITANTE

VISTO. C.0RA.CCM, ..lê=.Z../....t

h~ d-.--J--&
FUNCIONÁRIO DO CARTORIO

EblDEB:ECQ: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906
Pê.BX: 3292-3266 - RAMAIS: 3517, 3711, 3525
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CONSELHEIRA DO TRIBUNAL DE

CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - DR'. CRISTIANA DE LASTRO MORAIS

TCESP -SEDE

l 11111111111111 111111 lll l lll
- 18138/826/18
28/g9/2818 - 14:97

TC N'2645/026/15

EDSON MANDES MOTA, já qualificado nos Autos

em epígrafe, através de sua Advogada, vem mui respeitosamente ante Vossa
Excelência requerer prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do
deferimento deste, para ílins de complementação de documentos de defesa, os

quais foram somente agora fornecidos pela origem.

Justifica-se o pedido uma vez que o dependente dependia

de informações da administração municipal, e o acesso às informações e
documentos se deu em data posterior ao último peticionamento nesses Autos.
Trata-se de documentos e informações indispensáveis à defesa, cuja ausência

acarretará grande prejuízo ao requerente, o que não trará qualquer dano ao
andamento processual, mas que é de grande valia

Por nim, requer-se a suspensão no andamento do feito

ante o deferimento da juntada dos. novos documentos, caso assim entenda Vossa

Excelência.

Termos que, pede deferimento

Lorena, 27 de Setembro de 2018

,.,.üa:àbÜ©h4®'-..,
LUCIANA}CARVALHODWCASTRO

OAB/SP n' 288.804





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

Expediente TC-10130/026/18 (ref TC-2645/026/15)

Interessa(io Edson Mendes Mota, ex-Prefeito do Município
de Silveiras, em petição subscrita por
Luciana Carvalho de Castão (OAB/SP n'
28 8 . 8 04)

Matéria Contas Anuais. Exercício de 2015. Pedido de
reexame interposto em face da decisão
proferida, em Sessão de 26/09/17, pela
Primeira Câmara, que se posicionou pela
emissão de parecer desfavorável

Em exame Pedido de prazo de 15 (quinze) dias para
juncada de documentação complementar

Defino, em caráter excepcional , o prazo de
lO (dez) dias

Junte-se aos autos do TC-2645/026/15.

Publique-se

'1 Ao Cartório , para cumprimento

GCCCM, em 01 de outubro de 2018

Conselheira

'aa.ZG
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CONSELHEIRA DO EGRÉGIO

TRIBIJNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAIJLO - Dr'. CRISTIANA DE
LASTRO MORAIS

Processo: TC n' 2645/026/ 15

Entidade Interessada: Prefeitura Municipal de Silveiras
Responsável: Edson Mendes Mota

Ref. : Prestação de Contas da Administração Financeira e Orçamentária
Instrução: UR - 14/DSF - ll

Exercício: 2015 ; 'TÚSP.-UR-!4 GURRnTINGUETR

\ ttllÇltlll\tll\ttliill tl\l ll it
rC - 210/a14/18

18/18/2918 - 14:14

lllill 111 i l 1111 l l ll llUH$..!!!!:1qo-s296-Pó2?

já qualificado nos

Autos em epígrafe, vem mui respeitosamente e tempestivamente por meio deste,
.através de sua Advogada, COMPLEMENTAR A DEFESA em PEDIDO DE
REEXAME, confornae segue.

<

)

}

O Parecer Prévio das Contas Anuais do Exercício de

2015 do Município de Silveiras foi desfavorável, conforme anexo, decorrente dos

apontamentos a seguir:

1) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM DÉFICIT DE 27,86% DA
RECEITAAUFERIDA

O município de Silveiras, assim como todos os municípios

brasileiros, enfrentou no exercício de 2015 grave crise financeira com a queda r. ,
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na arrecadação de recursos públicos, o que já vinha ocorrendo desde o início do

mandato. De um lado as receitas caíram e de outro as despesas de caráter

continuado aumentaram, gerando assim um desequilíbrio no resultado das

contas publicas municipais.

4
2.)2,.

LUCIANACARVALHOADVOCACIA
OAB/SP 288.804

No entanto, diferente do que a auditoria apresentou em
relatório, REITERAMOS que o resultado da execução orçamentário foi
deficitário em 9,91% com base nos cálculos realizados pelo município através

do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO (metodologia da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN),
TCE/SPcheaa a 27.85(%,.

A divergência ocorre devido ao fato de que a auditoria do
TCE/SP considerou o total empenhado, por outro lado o RREO considera a

despesa liquidada, sendo que obviamente que é esse último l9,91%l que deverá
prevalecer.

Segue abaixo planilha decálculo

bela Despesa Enioenhada

l)éHicit de Arrecadação !:!77.õi4,6s !i1:71% !Zz8%

2

Receitas Previsão Realização AH% l AV(.

Receitas Correntes 27.417.936.00 23.576 266 64 14 01oZ" 
Receitas de Caoita] 1.510.000.00 1.113.81 0.91 26.249á 4 q6%

Receitas Intraorcamentárias        
Deduções da Receita 2.604.000.00 - 2.243.756.23 13 83% -lo nn%

Subtotal das Receitas 26.323.936.00 22.446.321.32 ]473%  
Outros Ajustes        
Total das Receitas 26.323.936.00 22.446.321.32   i f)f) on%
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Resultado Ex. Orcamçptária

Cobertura Superávit Financeiro Exercício 2014

q

6.254.589,73

1.168.849,70

5.085.740,03

-27,86%

22,66%

Déficit de Arrecadação 3.877.614:68 14,73o%o 17.28o%o

AH% AV%

Receitas Conentes 27.417.936.00 23.576.266.64 14.01% 1 05.03%

Receitas de Caoital 1.510.000.00 1.113.810.9] 26.24% 4.96%

Receitas Intraorçamentárias   ]   
Deduções da Receita 2.604.000.00 - 2.243.756.23 13.83% -] o.oo%

Subtotal das Receitas 26.323.936.00 22.446.321.32 14.73%  
Outros Ajustes        

    loo,oo% l
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Resultado Ex. Olçamentária 2.225.034,68

1.168.000,00

.9,91%

4,71%

Cobertura Superávít Financeiro Exercício 2014

!ura 1.057.034,68

Diversos foram os fatores que influenciaram essa situação

1)

2)

3)

Redução na arrecadação das receitas;

A obrigatoriedade de empenhar 100% dos recursos de

Convénios firmados junto aos governos Federal e Estadual,

mais especificamente para construção do Centro Multiuso,

Construção de Creche e Pavimentações de vias públicas;

Erro do setor de Contabilidade e Finanças, pois não
procederam o cancelamento dos empenhos não liquidados no

final do Exercício de 2015, em valor aproximado de 4 (quatro)

milhões de Reais, transferindo valores indevidos ao próximo
exercício como Restos a Pagar, ao invés de reabrir crédito

especial no exercício seguinte, ainda que assim determinado

pelo Prefeito Municipal.

f

Quanto ao item 1, é notório que a queda na arrecadação e do

repasse do FPM -- Fundo de Participação dos Municípios, incide diretamente

nas finanças municipais, até mesmo porque as despesas nuas de prestação de

serviços essenciais e contínuos sofrem aumento em decorrência da correção
anual, tornando ainda mais apertada a situação.

4
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No item 2 o que ocorre é que, com a destinação dos recursos

de Convénios, a origem teve que empenhar 100% do valor, sendo que os
recursos são recebidos em parcelas.

No entanto, como os investimentos dependem da realização

de Licitação (obras, na grande maioria, aquisição de veículos, equipamentos

etc), e essas impõem a reserva orçamentária integral (LRFI, outra saída não

resta ao município senão empenhar integralmente o valor ainda, "a receber"

\

Ainda, o município na boa-fé de receber os recursos dos

convénios firmados, se viu obrigado a abrir créditos especiais para fazer frente
às novas despesas de investimentos, tendo em vista a necessidade de licitar

Neste sentido, acerca da disponibilidade de recursos

orçamentários para fazer face às despesas decorrentes das licitações e
respectivos contratos, dispõe a Lei n.' 8.666/ 1993:

Art. P As licitações para a execução de obras e para a

prestação de sewiços obedecerão ao disposto neste artigo e, em

particular, à seguinte sequência:

$2Q 4s obras e os sew/ços somente poderão ser

licitados quando:

111 - houver previsão de recursos orçamentários que

assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras

ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em

curso, de acordo com o respectivo cronogramal

r. )

r. )

Observa-se que o déficit elevado se deu por conta de

empenhos relativo aos investimentos (convénios para despesas de capitall, ,n

5
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quando 4 (quatro) milhões de Reais dos quais deveriam ter sido cancelados ao

final do Exercício posto que não Liquidados, e porque os recursos não haviam

entrado no município, em decorrência dos repasses parcelados, o que esclarece
o item 3 acima indicado

No mais, essa Corte de Contas tem relevado resultados

financeiros negativos, glosando o valor de restos a pagar não processados, que
é o que se pleiteia desde a peça inaugural de defesa e também nesse Pedido de
Reexame.' x

\

Isso porque, para as despesas LIQUIDADAS E

PROCESSADAS, o déficit seria inferior àquele referente a OI (uml mês de
arrecadação do exercício:

Muito embora tenha ocorrido o déficit, esse fato não
prejudicou a gestão eficiente do município, pois observa-se que o município

obteve resultados positivos no Aumento do Património Líquido, na aplicação no

Ensino (atestado positivamente pelo IEGM), na Aplicação na Saúde (atestado
positivamente pelo IEGM) etc.

' }

Desta feita, insistimos no fato de que o resultado deficitário é

um caso atípico, como observa no quadro abaixo. Note-se, ainda, que o
histórico do primeiro e segundo ano de mandato (2013 e 2014) se obteve

resultados superavitários da execução orçamentária.

Uma prova de que o déficit não poderia nunca ter sido de

27,86% é o fato de que, ao final do Exercício de 2016, a ATIJ - Assessoria

6

Arrecadação de 2015

janexo)

R$ 21.332.510,41

OI mês de arrecadação

R$ 1.777.709,20

DéBicitde 2015

R$ 1.057.034,68
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Técnica Jurídica (manifestação anexar, apurou novamente superávit de
12,13%.

E justifisamoõ: 8c o déficit em

27,86%, e foi apurado ao final do Exercício de 2016 um superávit de 12,13%,

seria afirmar que no período de OI (uml ano houve um aumento de 39,99%, o
que parece fora da realidade e da possibilidade, apesar de ser um índice muito
bom para progresso em um período de apenas 12 meses.

Daí, mais uma vez, decorre a necessidade e a evidência de
que o déficit no final de 2015 não seria possível alcançar 27,86%.

Ainda que anular os empenhos globais relativos aos contratos

de obras de investimentos fosse um risco de prquízos ao município, tendo em
vista que as leis que autorizaram o crédito especial antecederam os últimos

quatro meses do exercício, estando assim proibido de reabrir no exercício

seguinte, o Setor Contábil e o Financeiro deveriam ter procedido o
cancelamento dos empenhos no encerramento do Exercício de 2015, o que não
foi feito, projetando um déficit irreal e elevado.

O elevado déficit no resultado financeiro ocorreu devido a
inclusão dos Restos a Pagar Não Processados na memória de cálculo.

@-

7

Exercício Resultado da Execução Orçamentária

9,21% -Superávít

2,85% - Superávit

12,13% - Superávit

2013

2014

2016
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No entanto, nos termos do cálculo real pela origem os valoresforam

RESULTADO 1.057.034,68

O ato de empenhar é apenas uma provisão orçamentária e,

quando não processado, deve ser inscrito em Despesas

Contratuais/Conveniadas em Execução nas Contas de Compensação. Uma vez

processados, são inscritos em Restos a Pagar como provisão financeira no
Passivo para compromissos a pagar.

A Lei 4.320/64 no seu artigo 36, estabelece

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas

empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro.

distinguindo-se as processadas das não processadas.

Parágrafo único. Os empenhos que correm à conta de

créditos com vigência plurianual, que não tenham sido liquidados,

só serão computador como Restos a Pagar no último ano de
vigência do crédito.

1-

Veja que a legislação é clara no sentido da existência do RP

não processados e de que só após processados entrarão na conta do passivo
circulante, estando assim a despesa pronta para o pagamento.

Recorrendo ainda ao parágrafo único art. 92, da Lei n'

4.320/64, encontramos a mesma regra referente à distinção entre as despesas
processadas e as não processadas para a inscrição dos credores em restos a

pagar, conforme está determinado no art. 36, senão víamos:

8
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Art. 92 -- A divida flutuante compreende:

Parágrafo Único - O registro dos restos a pagar

far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as

despesas processadas das não processadas.

Nessa seara, acabaríamos por discutir algumas questões
sobre o "empenho por estimativa" ou "empenho estimativo", em especial as

hipóteses de despesa real diferente daquela estimada e de término do prazo
para reforço do empenho.

Se o Empenho por estimativa compõe a realização das

despesas públicas que compreende três etapas: o empenho, que cria para o

Estado a obrigação de pagar determinado valor; a liquidação, fase em que se

comprova que o credor cumpriu as suas obrigações; e o pagamento, quando o
Estado emite a ordem bancária em favor do credor.

Conforme o art. 58 da Lei n. 4.320/64, empenho "é o ato

emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de
pagamento pendente ou não de implemento de condição"

Algumas das finalidades do empenho são: firmar um

compromisso; garantir que os recursos utilizados serão aqueles apropriados à

despesa, conforme a classificação orçamentária; e assegurar que o crédito seja
suficiente para a despesa, bloqueando do orçamento o valor necessário.

A doutrina especifica três tipos de empenho, a partir da
leitura do art. 60 da Lei n. 4.320/64: o ordinário, direcionado a despesas de

valor determinado e pagamento único; o global, próprio para despesas a serem

parcelas ao longo do tempo; e o estimativo, adequada para despesas cujo
montante não se possa determinar antecipadamente.

9
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al Ordinário -- o empenho ordinário é aquele utilizado para

despesas normais que não apresentem nenhuma característica especial. A
quase-totalidade dos gastos é processada através desse tipo de empenho. São

despesas de valores definidos, que devem ser pagos numa única prestação.

bl Estimativa - é utilizado quando não se pode determinar com

exatidão o montante da despesa, como, por exemplo, conta de água, de luz e

de telefone, alguns adiantamentos a servidores etc. Assim, devemos fazer uma

estimativa de quanto será gasto ao longo do exercício financeiro. Nesse tipo de

empenho, utiliza-se um documento chamado nota de subempenho, que é o

registro do valor efetivo a ser deduzido da importância total empenhada por

estimativa. Se a estimativa for menor que o valor exato, faz-se o empenho

complementar da diferença; se for maior, anula-se a parte referente à diferença,
revertendo-se o saldo à dotação originária.

cl Global - é utilizado para casos de despesas contratuais e outras,

sujeitas a parcelamento. Nesse caso, deve ser emitido o empenho global,

deduzindo-se os valores correspondentes nas respectivas quotas mensais,
trimestrais, semestrais etc., as quais podem ser controladas também através de

notas de subempenho. O objetivo desse tipo de empenho é o de evitar o excesso

de burocracia decorrente do empenhamento mensal de cada parcela do
contrato. A diferença do empenho global e do empenho ordinário está apenas

no histórico, ou sela, na especificação da despesa, que, no global, deverá estar

expresso que se trata do valor total do contrato a ser pago em x parcelas (ex:

despesas com a remuneração de servidores, contratos de obras, aluguéis etc.l.

Vale ressaltar que, como no caso das contas analisadas,
num caso de contrato cuja duração ultrapasse o exercício financeiro, o
empenho global ficará restrito aos créditos orçamentários referentes a um

10
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Único exercício financeiro. Assim, a cada ano faz-se um empenho global
referente ao valor contratual previsto para o respectivo exercício.

Isso ocorre porque para a realização de Licitações para obras,
por exemplo, a LRF é clara:

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio
empenho.

g I' Em casos especiais previstos na legislação

específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

g 2' Será feito por estimativa o empenho da desp
cujo montante não se possa determinar

g 3' É permitido o empenho global de despesas
contratuais e outras, sujeitas a parcelamento

esa

Considerando-se que determinado contrato tenha natureza

estimativa, que fazer quando a despesa real é maior ou menor que o valor
empenhado? A resposta é dada pela Controladoria-Geral da União no Portal da
Transparência:

/

D Empenho poderá ser reforçado quando o uator
empenhado .for insu:f:iciente para atender à despesa a ser
realizada, e caso o uator do empenho exceda o montante da

despesa realizada, o empenho deverá ser anulado

parcialmen,te. Será anulado totalmente quando o objeto do
contrato não tiver sido cumpüdo, ou ainda, no caso de ter sido
emitido íncon'efamenfe. "

a

IDisponíve] em: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/despesasdiarias/saiba
mais>; acesso em: 10 abr. 20141

1 1
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Caso o valor da despesa seja conhecido no mesmo

exercício financeiro, reforça-se o empenho no caso de despesa maior, e anula-

se parcialmente o empenho no caso de despesa menor

4 LUCIANACARVALHOADVOCACIA
OAB/SP 288.804

Assim, se no exercício de origem a estimativa for menor que o

valor exato, far-se-á o empenho complementar da diferença, se for maior que o

valor exato, anula-se a parte referente à diferença, revertendo esta à dotação
por onde correu a despesa.

Dessa análise, e da própria de finanças públicas, Lei
4.320/64, temos no Art. 36. que "consideram-se Restos a Pagar as despesas

empenhadas mas n,ão pagas até o dia 31 de dezembro distinguir,do-se as
. E prosegue no Parágrafo único: "Os

empenhos (]ue somem a conta de créditos com t;agência ptuhenat, (]ue não

ten,ham sido liquidados, só serão computados como Restos a Pagar no último an,o
de vigência do crédito.'

CONSIDERANDO Qun essa r. Corte de Contas permite o

déficit correspondente a até OI (uml mês de arrecadação, não há porque não

''"') reconhecer como aceitável o déficit real apurado no exercício de 2015, no valor
de R$ 1.057. 121,30 o qual corresponde a somente 17,85 dias do exercício.

Fato é que o quadro a ser considerado é o seguinte

12

Exercício Resultado da Execução Orçamentária

2013 9,21 % -Superávit

2014 2,85% - Superávit

2015 4.71 % - Déficit

2016 12,13% - Superávit
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contas em exame.

devidament

macular as

Assim, REQUER-SE sejam considerados para Híns de

apuração do déficit somente os Empenhos Processados e Liquidados, bem

como sejam excetuados do cálculo aqueles não processados e que deveriam,

' ) sim, ter sido cancelados, o que não ocorreu por erro do setor competente.

ter

2) PRECATÓRIOS E REQulsITÓRlos Dn BAIXA MONTA

O município de Silveiras procurou cumprir a determinação

contida na Emenda Constitucional 62/09, vez que fez opção de pagamento

anual conforme é do conhecimento deste Egrégio Tribunal.

É certo que com a implantação da EC 62/09 o Município

adequou--se para pagar anualmente seu débito com precatórios dividindo por

15 anos conforme respectiva emenda constitucional que assim dispõe:

Art. 2' O Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 97:

@'
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"Art. 97. Até que seja editada a lei complementar de que trata o $ 15 do

art. 100 da Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

que, na data de publicação desta Emenda Constitucional, estejam em mora na

quitação de precatórios vencidos, relativos às suas administrações direta e

indireta, inclusive os emitidos durante o período de vigência do regime especial

instituído por este artigo, farão esses pagamentos de acordo com as normas a

seguir estabelecidas, sendo inaplicável o disposto no art. 100 desta Constituição

Federal, exceto em seus $$ 2', 3', 9', 10, 11, 12, 13 e 14, e sem prejuízo dos

acordos de juízos conciliatórias já formalizadas na data de promulgação desta
Emenda Constitucional.

$ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios sujeitos ao regime

especial de que trata este artigo optarão, por meio de ato do Poder Executivo:

1 - pelo depósito em conta especial do valor referido pelo $ 2' deste artigo,
ou

11 - pela adoção do regime especial pelo prazo de até Í5..(alúnze) anos.

caso em que o percentual a ser depositado na conta especial a que se refere o $

2o deste artigo corresponderá, anualmente, ao saldo total dos precatórios

devidos, acrescido do índice oficial de remuneração básica da caderneta de

poupança e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a

caderneta de poupança para fins de compensação da mora, excluída a incidência

de juros compensatórios, diminuído das amortizações e dividido pelo número de

anos restantes no regime especial de pagamento( grifo nosso)

A partir de então o município passou a somar o precatórios

enviados pelos Tribunais e acrescentar juros e correção monetária pela tabela
do Tribunal de Justiça e dividido pelo anos faltantes.

Com vistas ao cumprimento da EC 62/0, em 2014, o Prefeito

Municipal compareceu ao DEPRE - TIJSP, sendo noticiado que os precatórios

deveriam ser pagos em cinco anos, levando em consideração a RCL do
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e sendo posteriormente flirmado acordo para quitação do Precatóriomunicípio,

pendente.

Desde então os procedimentos foram observados, o que se

comprova pela APROVAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE 2014 (anexos

Ante a queda de arrecadação e elevação das despesas fixas e

essências, no ano de 2015 o Prefeito Municipal retornou ao DEPRE

Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça de São Paulo e, conforme

previamente acordados em audiência anterior, foi realizada a adequação da
situação conforme certidão já juntada anteriormente aos autos, bem como do

comprovante de pagamento da primeira parcela.

'')

A época havia um impasse quanto a devida aplicação da
referida EC 62/09, é certo que em sessão plenária de 25/03/2015, o plenário

do STF concluiu a modulação dos efeitos da decisão que declarou

parcialmente inconstitucional o regime especial de pagamento de precatórios
estabelecido pela EC 62/09. Por maioria, os ministros concordaram com a

proposta de modulação apresentada pelos ministros Barroso e Fux, que

compilou as sugestões e divergências apresentadas em votos já proferidos.

A decisão do plenário, que em março de 2013 julgou
parcialmente procedente as ADlns 4357 e 4425, ficou modulada nos
seguintes termos:

l.Modulação de efeitos que dê sobrevida ao regime especial de pagamento de
precatórios, instituído pela EC 62/09, por 5 exercícios financeiros a contar de primeiro
dejaneiro de 2016.

2.Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes
aspectos da ADln, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da
presente questão de ordem (25/3/15) e mantendo-se válidos os precatórios
expedidos ou pagos até esta data, a saber:
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Z:l!:Fica mantida a aplicação do índice

poupança (TR), nos termos da EC 62/09, até 25/3/15, data após a qual (i) os créditos
lm precatórios deverão ser corrigidos pelo IPCA-E(índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial) e(ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários: e

2 2Ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração
aública Federal, com base nos ans. 27 das leis 12.919/13 e 13.080/15, que fixam o
IPCA-E como índice de correção monetária

3. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial:
3:11.Consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por
)rdem crescente de crédito previstos na EC 62/09, desde que realizados até 25/3/15.
:lata a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais
modalída des:

3:2:Fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a
)rdem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade
:devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado

l.Durante o período fixado no item l acima, ficam mantidas (i)a vinculação de
)ercentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios
kart.97, $ 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva
:los recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, $10, do ADCT).
5.Delegação de competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a
apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de
50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de
)relatórios e(ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios
)u de terceiros, com o estuque de créditos inscritos em dívida atava até 25/3/15, por
)pção do credor do precatório. ' ' ''

6.Atribuição de competência ao CNJ para que monitore e supervisione o pagamento
forma da presente decisão

'')

No caso da compensação de precatórios vencidos com a

dívida ativa, a decisão não tinha aplicação imediata, uma vez que o plenário

delegou ao CNJ a regulamentação do tema, com a apresentação ao STF de
uma proposta normativa.

Com relação a diferença de valores do precatório informado

pelo DEPRE e o contabilizado pela Prefeitura, temos a esclarecer que foi

solicitado junto ao setor de precatórios do Tribunal de Justiça a relação dos .. ,
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precatórios pendentes de pagamentos na data de 31/12/2015 para fins de
atualização e registro no Balanço Patrimonial. Na ocasião o DEPRE informou

apenas os precatórios de Terceiros, que foram os credores Ney Madeira, no
valor de R$ 33.403,08 e Petrobrás no valor de R$ 4.883,64 , totalizando o valor

de R$ 38.286,72, conforme escriturado no balanço informado no mapa de

precatórios do sistema AUDESP. Com relação aos Precatórios de Pessoal, ante a

ausência de informações precisas por parte do DEPRE em tempo hábil para
fechamento do balanço, optou-se em manter escriturado o valor do ano anterior

para posteriormente reajustarmos. Após recebimento do relatório dos

precatórios de pessoal emitido pelo TRT da 15' Região, apurou-se que os
valores divergiam apenas em R$ 2.563,21 e procedemos aos ajustes necessários

conforme anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada.

''3

Entretanto, diante do cenário de impossibilidade geral de
pagamentos de precatórios pelos municípios, inclusive com reconhecimento

do Poder Judiciário, de que o descumprimento ocorria em decorrência da
falta de recursos, acabou por necessária nova análise do caso.

Interessante o posicionamento do Judiciário acerca da
situação

ã
INGRESSO DO ENTE PÜBLICO NO REGIME ESPECIAL INSTITUÍDO PELO ART. 97 DO

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (EMENDA

CONSTITUCIONAL 62/2009). OBSERVÂNCIA DA ORDEM .JUDICIAL. CARÊNCIA DE

4ÇAO. ..4 intervenção, ainda se trate de instituto tepÍco cía esfnt.atura do .Estado /QderaZ,

é medida excepcional, a mais extrema, pelo que importa suprimir temporariamente a
autonomia de ente jederatiuo, consagrada n,o art. 18 da Carta da Republica. Para alem

disso, quando é de se dar nos termos da CF, ad. 35, .rV. parte ./tRaZ, ou sqa..pgr
de

a
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E como a intervenção não serpe para punir o Prefeito, se n,ão para possibilitar o
cumprimento de ordem .Mdiciat, e se o interventor n,ão terá con,dições de agir de modo

diferente do (lue o administrador, pelas limitações orçamentárias e .Rn,an,ceifas, sua

nomeação soa inócua, traumática para a .população local, e, o que pior,
desmorcttizadora para o Poder Judiciário. In casa, o Município, após ingressar n,o
regime especíaZ instituído .rezo ad. 97 do Ato das Disposições constitucionais

Transitórias, uem realizando regularmente os depósitos, encontrar,do-se o requerente
rlo décimo lugar na ordem de pagamento. Assim, considerando que a ordem judicial

uem sen,do observada pelo Município na forma estabelecida pela ámen,da n' 62/2009,

revela-se ausente o interesse de agir do autor. PROCESSO EXTINTO POR CARÊNCIA

DE AÇÃO. UNÂNIME. (Intervenção em Município N' 70040195638, Tribunal Pleno.

Tribuna! de Justiça do RS, Relator: Gerara rosé Baroni Borgas, Julgado em
30/09/2013)

(TU-RS - Interuertção em Àlunicípio: 70040195638 RS, Relator: Genaro José Baroni

Borges, Data de Julgamento: 30/09/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário
cia Justiça do dia IO/l0/2013)

A partir daí, em dezembro de 2016 entrou em vigor a EC n'

94/2016, a qual alterou o Art. 100 da Constituição Federal, para dispor sobre o

regime de pagamentos de débitos públicos decorrentes de condenações

judiciais, bem como acrescentou dispositivo ao Ato de Disposições

Constitucionais Transitórias, para instituir regime especial de pagamento para
os casos de mora.

Assim, o Art. 100 da CF passa a ter em seu g 19 o seguinte
texto

"Caso o montante total cíe débitos deconentes de
condenações Judiciais em precatórios e obrigações de pequeno uator,

em período de 12 (doze) meses, ultrapasse a média do

comprometimento percentual da receita corrente líquida nos 5 (cinco) . .
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anos imediatamente anteriores, a .parcela que exceder esse
percentual poderá ser .$nanciada, excetuada dos limites de
encZÍuídamento de que tratam os incisos y7 e y17 do ad. 52 da

Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento

previstos, não se aplicando a esse .Rnanciamento a Dedução de
ulncuZação de receita .preulsta no ínctso .ry do arf. ]67 da

Constituição .1%deram. "

Econtinua

g 20. Caso haja precatório com Datar superior a 15% (quis.ze

por cento) do montante dos precatórios apresentados n,os termos do

S 5' deste artigo, 15% (quinze por cento) do Datar deste precatório

serão pagos até o .Rnat do exercício seguinte e o restante em parcelas

iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de .juros de

mora e con'eção monetáHa, ou mediante acordos díretos, .perante

Juízos ..qzzxíZíares de Conciliação de necatóHos, com redução

m,ãxima de 40% ((luarenta por cento) do Datar do crédito atualizado,

desde que em relação ao crédito não .penda re(urso ou defesa

.judicial e que sejam observados os requisitos definidos n,a
regulamentação editada pelo ente federcLdo." (NR)

E ainda mais importante para o caso do Exercício de 2015, a

EC 94/2016 acresceu os Art. 101 a 105 na ADCT, onde o Art. 101 permite a
quitação dos débitos referentes a 2015 até o ano de 2020, alcançando os
débitos vencidos e os que venderão dentro desse período, ín uerbís;

Art. 2' O Áfo das l)ísposÍções Constitucionais TransítóHas

passa a vigorar acrescido dos seguintes ans. 101 a 1 05:

"Art. IOI. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que,

em 25 de março cíe 20]5, esífuerem em mora com o .pagamento cíe (1)á2,,,/
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seus precatórios quitação até 31 de dezembro de 2020 seus débitos

vencidos e os que uen,carão dentro desse período, depositando,
mensalmente, em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob

única e exctusiua administração desse, 1/12 lum doze avos) do valor

calculado percentuatmente sobre as respectivas receitas correntes

líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento,

em percentual su:Rciente para a quitação de seus débitos e, ainda

que uarláueZ, nunca írlgedor, em cada exercício, à média cío

comprometimento percentual da receita corrente líquida rLO período

cie 2012 a 2014, em confomLidade com r)taro de pagamento a ser
anualmente apresentacío ao TríbunaZ de Justiça ZocaJ.

')

Ante a mudança legal acerca das previsões e obrigações

referentes ao pagamento de Precatórios de 2015 pelos municípios, surgiu novo
procedimento, não havendo que ser objeto de reprovação das presentes Contas
Anuais de 2015, por eventuais desajustes referentes a essa matéria.

E assim aõlrmamos porque, se em final de 2016 foi permitido

novo procedimento para a quitação, inclusive com extensão do prazo, que

''"'\ alcançou os débitos de precatórios do Exercício de 2015, não havia que se falar
em irregularidades.

POR FIM, mas de grande relevância, oportuno e indispensável

expor que a situação dos Precatórios foi integralmente regularizada no Exercício

de 2016, nos termos da manifestação anexa emitida pela ATJ quando da

análise daquelas contas anuais, a qual manifestou-se pela Aprovação das
Contas Anuais de 2016 do Município de Silveiras/SP.

Da mesma forma, REQUER-SE a emissão de Parecer

Favorável ante a aprovação das Contas Anuais de 2015 da Prefeitura de
Silveiras, por não haver nenhum óbice, observando-se que irregularidades
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meramente formais não deverão ter o peso de rejeição de contas, mas tão
somente de recomendações, se o caso.

3) ENCARGOSSOCIAIS

Reiteramos que a Lei Federal n' 13.485/ 17, que em seu Art.

I' possibilitou aos entes federados parcelar em até 200 vezes as pretéritas

obrigações da espécie vencidas até 30/04/2017, temos por regularizada a

situação do parcelamento de INSS e esgotada a discussão, devendo, pois, em

virtude de lei, ser integralmente aprovada a presente Conta Anual por não
haver quaisquer irregularidades nesse apontamento.

\. ',

Trata-se, pois, de apontamento rechaçado o Parcelamento

efetuado, visto inclusive o PARECER FAVORÁVEL das contas anuais de 2014

nos Autos do TC 553/026/ 14. Da mesma forma, essa questão não poderá valer

para determinar a desaprovação de contas.

Inicialmente, vale destacar que já resta comprovada a
ausência de pendências junto ao INSS, motivo pelo qual o apontamento deverá
ser reconsiderado.

Nesse sentido foi a decisão do TC 553/026/ 14, às fls. 275, ín
uerbis: "Neste contexto, diante da simitaridade da matéria aventada nesses

autos com a(ruela exaustit;agente retratada n,o mencion,ado processo retatiuo às

mencíonacías contas do .PreBeíto cíe JaHnú, exercício cíe 20]4 rTC-

000091/026/14), é possível tolerar a anomalia detectada..."

No mais, o parcelamento foi fielmente cumprido a partir da
data em que foi firmado, como demonstram documentos acostados sobre os
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pagamentos desse parcelamento através de descontos na origem do recurso

janexos), pois esse pagamento ocorre através de retenção do valor da parcela
direto no FPM (Declaração anexar.

Assim, mai uma vez esclarecido o caso, ante a comprovação

por documentos, razão pela qual se requer a integral aprovação das Contas em
exame, ante a emissão de Parecer FAVORÁVEL.

')
4) GASTOS COM PESSOAL

No relatório de 2014 o auditor exarou parecer no sentido de

que a prefeitura atendeu ao limite da despesa de pessoal conforme preceitua o

artigo 20 111, b da lei de Responsabilidade Fiscal, como se pode ver no TC
553/026/ 14, sobre cujas CONTAS ANUAIS foi emitido PARECER FAvoRÁvEL.

No entanto, no exercício de 2015 foi constatada queda na

arrecadação, o que incidiu diretamente no percentual de pessoal, o qual ficou
elevado, não pelo aumento na contratação de pessoal, mas na queda do FPM,
dentre outros fatores que ajudaram nessa elevação.

Desta forma, foram tomadas providências no sentido de

reduzir as despesas de pessoal, em especial pelo corte de cargos, pela proibição

na realização de horas extras (Portaria 95/2015 anexa) e no corte de
gratificações.

Ocorre que o reflexo somente poderia ser constatado

posteriormente, visto que a constatação dessa redução demanda tempo.
IJ.'y/
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Por fim, nos termos de documento anexo, no exercício de

2016 o Gasto com Pessoal retornou aos limites previstos na LRF, atingindo o
percentual de 51,67% (cinqüenta e um vírgula sessenta e sete por cento da
TI/IT \

Quanto a esse item, restou apontado que as gratificações

eram dadas através de critério subjetivos, o que não condiz com a realidade da

municipalidade. Pelo contrário, as gratificações decorreram tão somente de

necessidade do serviço, bem como do cumprimento das condições de
recebimento.'')

\..."*

No mais, a necessidade fora demonstrada conforme descrito

nas Portarias anexas às Justificativas iniciais.

Uma vez que citado pela ATJ, quanto aos gastos com

pessoal, o município contingenciou despesa, especialmente despesa com
pessoal, percebe-se pelo relatório do Demonstrativo de Apuração das Despesas

com Pessoal (já anexo aos autosl que embora tenha ocorrido aumento do

salário mínimo, as despesas com pessoal diminuíram ao longo do exercício.

Prova disso está no reconhecimento do cumprimento da LRF

sobre gastos com pessoal no exercício seguinte de 2016, quando se pôde
constatar a regularização. Como exposto em manifestação da ATJ (anexos, em

2016 o percentual de gastos com pessoal se manteve dentro do estabelecido

pela LRF, cuja apuração foi de 53,36% da RCL.

Em que pese o entendimento desse Egrégio Tribunal de
Contas de SP, o julgamento desfavorável não merece prosperar, pelos motivos

que seguem.

POR FIMI, REQUER-SE sejam as presentes Contas Anuais de

Silveiras do Exercício de 2015 reexaminadas pelas Assessorias Técnicas, a fim ,.m ,
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LUCIANACARVALHOADVOCACIA
OAB/SP 288.804

Rua Cap. Leovigildo Areão, 58 -- Lot'ena/SP CEP 12.601-150 - Tel.: (12) 98215.5537
dra.luciacarvalho@adv.oabsp.org.br-- Skype: luciana.carvalho.escritório

de que, ao final, seja emitido Parecer Favorável, visto que os apontamentos

não mais existem, ante as justiülcativas, informações e documentos, e/ou
foram sanados no exercício seguinte, nos termos da lei e do entendimento desse
r.Tribunalde Contas de SP

Termos em que,

Pede e aguarda deferimento

Lorena, 17 de Outubro de 2018

)CU,'©d:Z1:5Z[Ü),Ç»H
LUCIANACARVALHODEC4STR0

OAB/SP n' 288.804
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CONSELHEIRO EDGARD IGO RODRIGUES

TRIBtJNAL PLENO DE OB/11/17 ITEM N'16
PEDIDO DE REEXAME

16 TC 000553/026/14
Munieá.pi.o : Silveiras
Prefeito(s): Edson Mandes Mota
Exerce.ci.o: 2014
Requerente(s) : Edson Mandes Mota -
Em Julgamento: Reexame do Parecer da
Câmara, em sessão de 01-03-16, publicado no
de 19-03-16
Advogado(s): Luciana Carvalho de Castra (OAB/SP
288.804) e outros
Acompanha(m) : TC-000553/126/14 e Expediente(s)
TC-043617/026/14, TC-035458/026/15 e TC-003273/026/16
Procurador(es) de Contas: Thiago Pinheiro Limo
Fiscalização anual: UR-14 - DSE'-ll

Prefeito à época
E. Primeira

D.O.E.

Casta-o

REl-ATaRIa

Co].onda Primeira Câmara decidi.u
emitir Parecer desfavorável às CONTAS DO PREFEITO DE
SILVEIRAS, relativas ao exercíci.o

Ld.X Ld

A

relativas ao
liquidação da divida

IR$ 76. 466, 62) , da
perante o INSS (parcelas patronal e dos

competênci.as março, abril. e maio/14 - R$
e. finalmente, do excessivo incremento de

saldo

de 2014, em razão
exigívelQa de judicial

no período
Executivo
segurados
67 9. 505, 02) ,
134 , 96% do
exercício pretérito
5.178 .204, 96)

inadimll)lência do
e

Ç'3
aviva em relação ao
2-203- B70, 10 e 2014 -- R$

da dá.vida
( 2 C) 13 R$

Em Pedias? de Reexame (expedientes TC-
fls.165/168 e TC-000312/014/17) o EX--CHEFE
Senhor EDSON MANDES MOTA, destaca que,

pelo regime

de
000161/014/16 -
DO EXECUTIVO,

despeito da opção
especial anual. de
ce].erraram-se acordos
perante o Departamento de
Justiça - DEPRE.

a do municípi-o
quitação de precatórios,
de parcelamento de débitos

Precatórios do Tribunal de
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fa].ta de
consequente

Sessão ardina cesso retirado da pauta da lga
28.06.17. do E. Tri.bucal Pleno, reagi.zada em

E o relatório

GCECR
JMCF
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3/026/14

VOTO

Preliminar

Recurso em termos, dele Conheço

MÓ='ito
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TqIPUNAL:OE CONTâq É:IÉgTAOa;OE $Ã© PÁtJL(b

GABINETE OO CONTEI: EIgI:IIO EOGÁRD CAMARGO RODRIÇUES

negatívq: dOl: 'cer.bidãoéxistêhcizÍ.[ ,+' - ; : '

:cz9 rrteDcionada :4i:pelo
J-eménlo defin;tbivo

PQSÇgú que;,.lias: .,.l.ançamcntQsjí de
ê;viciehéi:ár.ias. sola e itl.am- se
a autót.id:áde .:fazendária

reco;tÜê"::Lói Fecielál:: n'
, possa.bi].j.tou aos entes
200.1. :lauzêntab) vezes as
.espécie venci.das até

óQJ:bilup#.a$; ::,.de .,i anteri.or
;''Ç .iâ:b.qy j- & zPP .

$
at.é
da

É,;#"'

:q inêidênci.a de
.O':'País.ilv9. qjpagar,
,....In..ci.$ óbi \l* e ll,

#

#

Ê

Ê

l.Çáá:%.T:l.gH;; .= =;:.= .=';::: - ;! ':1.:=: dest' ":

h

Hall +. ó : pagamento "do restantle' da+ dívida Consolldacia
centoegeçêno'vgntâ : êii':quatro b parce].ag
Janeiro de.%?018,ifêom reduções-de:

zaa consolidada em até
vencivei.s: a partir de

@

R
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Informação constante do documento de
f.].s.364, kratiíicada pelo relatório produzido por
SDG, ,'lindica-ei.:fque o municípi-o aderi.u* ao "REAIS
EllÊli:g9DgjtãÉj:g=. previsto na a].udida l,ei . Federal rP
13.485/201?, ';; para o fim cie refinanciar sua dívida
j:R$ 9.9061559,29) junto ao Instituto Nacional de
S:eguro Soc:;ial- -- INSS em 200 parcelas

Assim, decisão cio E. Tribunal P].eno
lsessãó de O1.11.17) que, ao apreciar Pedido de
ReexaÉti.e relatlivo à$ contas do Prefeito de Jarinú,
exerci.ci.o.:#.d9. ...20].4 (TC-000091/026/14) , atribuiu
Ceei.tos retroativos à referida Lei Federal n'
13.485/17..apara o fim de se afastar dos fundamentos
da decisão recorrida a ÍRenclonada. falta de
liquidaçãov.:dos encargos .devidos ao re.mime geral de
providencia :social'- no período em apreço (2014)

,:,')

tf !-.Adequada a condução da matéria neste
sentido Róis:- i-menti:Ficar no referido F)arcelamento
ato lesivo, capaz de i.nquinar a administração
financeira: mini.cipal como um todo/, comprometeria
sobremanei.ra a segurança jurídica da deck.são, uma
vez autorizada a .opção do gestor em reli.nana.ar a
dívíd+ pre&idenci-ária da:Prefeitura por instrumento
legal:de.abrangência Naco.anal

-') Decai.s, a efêtiva liqui.ilação das
prestações. no decorrer do período de vigênci.a cio
s\iprad#tQ.: acordo, por certo, sez'á ': avaliada e
devidamente considerada nos subsequentes Pareceres
sobre às'contas dos Chefes do Executa.vo1]oca].

a) 40$ .(qual'ente por centos das multas de mo;a, de ofici.o e
isoladas e.,:dos encargos legais e de 25% (vi-nte e cinco por: .cento) dos honorários advocatá.ci.osJ:. e i '

b) 80% (oitenta por cento) dos juros de mora
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'; -:.::, =:=;E=''i:={.!:;aut.:; s Imi. lar i. date
cQm aquela

exaustivamente retratada no mencionado: processo
relata.vo à$ mencionadas contas do Prefeito de

:;;::";: ::.;::::: J:.;ÍT:'.;í :;:s=?'!:!ili:!i!;.:ê
se ã origem pala qu.ê doravante recolha regularmente
as : obl'ilações previ.d:enciâárias . '

,..-= , . - (]õnforme dados extraídos do Balanço
Patrimonial (fi.291-c dol anexo ii}, r'atifi.Gados pela
declaração: firmada pelaRAssessora de :.Planejamento da
Prefeitura de :gbi.].velhas;í (í1.277 do anexo ].].) , ao fina].
doiexercícd.o, á divida judicial do município montava
R$: 841.132.84,:f.dos qua.{s R$ 5.570,2$ correspondiam
ao mapa. de pJ:lâÊcat6rios"j! encami.nhados:: em 201i3, para
pagamento G.em iê.014, e ;B$ 835.562,5$À' ao saldo que
haveria dej:ser-quitado entre 2009 e 2.014

@ {

C )

k')

.: : (l#:munlcíp:a optou pelo !regime especial
lzquzaqgao jêjnua]. de lg)recatóri.os, 'i.nstitüído pelo

incisa lilil dois I' =Ü.o artigo 97 do Áto das
DisposiçÕÕB PZ Constitucionais } rrãn$itórias,
introduzido bé4a Emenda Constituciona]. .n? ii62/093

l

de

artigo

3 Art. 97..Ã.té que seja edi.fada a lei compJ-emendar de que
trata o S1 15,do art. 100 da Consta.tulção Federal, 'losj Estados,

?ei'?.' ";''8.:'E:Üã=.=#'lljf:,=';.'Ê:.::'=.;?tlijl'=-.IÊ;ii
pr$catóri.os vencidos, re].ativÇ?s às :suas admi.nistraéões direta
e indlreta,". Inclusa.ve os QFltj.dos durante o período de
vigência do regi.me especi-al instituído por este al'figo, farão
esses pagarBentos de acor(Jlo com as normas!.a' seguir
estabeledidap,. sendo Inapli-cáljpl o disposto no art. :100 desta

lllllill If311T , 1 :1 13 ; !==1; =; 'fq ;l l ll
coóciliatórilõsuc=a nal alizadQB na data de promuJigação 'desta

S lo Os Estados, o Dj.strj.to Federal e os Municípios sujem.tos

ao:regime especial detque:trata este arte.go optarão, por mei-o

'\,--.
l
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:;;::;: :?1lFi;: ;':::==='LJ==':t; :E 9:ti:g:.::r

iiÉl&li: ÃI =il!= ' h:ll=i='-ttü::.;;:
.l. l .i:$:a4,ssim, em março..de 2015, novo acordo

db parçélàrüehtQI ajustado cõm o. DEPRE
W - V ' Y U \# \./ L \.+ \./

possibj.lidou o

:;
T:H;:F..J!: . .;.; T':I: ..: :EÜ=:Jj!
'i ii: :ii»g=:;.='t=:.s=ry .:iit""'::

33. do anex(5 ão Tc-Ooosbg/014/ts)
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18/10/2018 Emenda Constitucional no 94

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

EMENDA CONSTITUCIONAL N' 94. DE 1 5 DE DEZEMBRO DE 2016

Altera o art. 100 da Constituição Federal. para dispor
sobre o regime de pagamento de débitos públicos
decorrentes de condenações judiciaist e acrescenta
dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, para instituir regime especial de pagamento
para os casos em mora.

Ü

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

nos termos do $ 3' do art. 60 da Constituição Federal

Art. I' O art. 1 00 da Çg!)s111úçã9..cedera! passa a vigorar com a seguinte redação

'AÜ.100

$..Z Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária.
tenham 60 (sessenta) anos de idade. ou sejam portadores de doença grave. ou pessoas com deficiência,
assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor
equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no $ 3' deste artigo, admitido o fracionamento
para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

$..1Z: A União. os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aferirão mensalmente, em base
anual, o comprometimento de suas respectivas receitas correntes líquidas com o pagamento de
precatórios e obrigações de pequeno valor.

$.]ê. Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata o $ 17, o somatório das
receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de
transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do $ 1' do art. 20 da
Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao
de referência e os ll (onze) meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzidas:

\

1 - na União, as parcelas entregues aos Estados
determinação constitucionall

ao Distrito Federal e aos Municípios por

1 1 nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional

111 - na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios. a contribuição dos servidores
para custeio de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da
compensação financeira referida no $ 9' do art. 201 da Constituição Federal.

$..!2. Caso o montante total de débitos decorrentes de condenações judiciais em precatórios e
obrigações de pequeno valor. em período de 12 (doze) meses, ultrapasse a média do comprometimento
percentual da receita corrente líquida nos 5 (cinco) anos imediatamente anteriores. a parcela que
exceder esse percentual poderá ser financiada. excetuada dos limites de endividamento de que tratam
os incisos VI e Vll do art. 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento
previstos, não se aplicando a esse financiamento a vedação de vinculação de receita prevista no inciso
IV do art. 167 da Constituição Federal.

$..2Q. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos
precatórios apresentados nos termos do $ 5' deste artigo, 15% (quinze por cento) do valor deste
precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco
exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos
diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40%
(quarenta por cento) do valor do crédito atualizado. desde que em relação ao crédito não penda recurso
ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente
federado." (NR)

http://www.planalto.gov.br/cciviL03/constituição/emendas/emc/emc94.htm 1/4
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..l?fÉ'
105:

Art. 2' O ÃIQ..d3E.Dl$129àções Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes ans

"Ar . 1 01 . Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015. estiverem
em mora com o pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2020 seus débitos
vencidos e os que venderão dentro desse período, depositando, mensalmente, em conta especial do
Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração desse. 1/12 (um doze avos) do valor
calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas. apuradas no segundo mês
anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que
variável, nunca inferior, em cada exercício, à média do comprometimento percentual da receita corrente
líquida no período de 2012 a 2014, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente
apresentado ao Tribunal de Justiça local.

'} $ 1' Entende-se como receita corrente líquida, para os fins de que trata este artigo, o somatório
das receitas tributárias, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de contribuições e de serviços, de
transferências correntes e outras receitas correntes, incluindo as oriundas do $ 1' do art. 20 da
Constituição Federal, verificado no período compreendido pelo segundo mês imediatamente anterior ao
de referência e os ll (onze) meses precedentes, excluídas as duplicidades, e deduzidas:

nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional

11 - nos Estados. no Distrito Federal e nos Municípios, a contribuição dos servidores para custeio
de seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação
financeira referida no $ 9' do art. 201 da Constituição Federal.

}

$ 2' O débito de precatórios poderá ser pago mediante a utilização de recursos orçamentários
próprios e dos seguintes instrumentos:

1 - até 75% (setenta e cinco por cento) do montante dos depósitos judiciais e dos depósitos
administrativos em dinheiro referentes a processos judiciais ou administrativos, tributários ou não
tributários, nos quais o Estado. o Distrito Federal ou os Municípios, ou suas autarquias, fundações e
empresas estatais dependentes, sejam parte;

11 - até 20% (vinte por cento) dos demais depósitos judiciais da localidade. sob jurisdição do
respectivo Tribunal de Justiça, excetuados os destinados à quitação de créditos de natureza alimentícia.
mediante instituição de fundo garantidor composto pela parcela restante dos depósitos judiciais.
destinando-se:

a) no caso do Distrito Federal, 1 00% (cem por cento) desses recursos ao próprio Distrito Federal

b) no caso dos Estados, 50% (cinquenta por cento) desses recursos ao próprio Estado e 50%
(cinquenta por cento) a seus Municípios;

111 - contratação de empréstimo, excetuado dos limites de endividamento de que tratam os incisos
VI e Vll do art. 52 da Constituição Federal e de quaisquer outros limites de endividamento previstos, não
se aplicando a esse empréstimo a vedação de vinculação de receita prevista no incisa IV do art. 167 da
Constituição Federal."

[êl!:.]Q2. Enquanto viver o regime especia] previsto nesta Emenda Constituciona], pe]o menos
50% (cinquenta por cento) dos recursos que. nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados
no pagamento segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos
alimentares, e, nessas, as relativas à idade. ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do $ 2' do
art. 1 00 da Constituição Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos remanescentes, por opção a ser exercida por Estados,
Distrito Federal e Municípios, por ato do respectivo Poder Executivo. observada a ordem de preferência
dos credores, poderá ser destinada ao pagamento mediante acordos diretos, perante Juízos Auxiliares
de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito
atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam
observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado."

[[êE!:..]93. Enquanto os Estados. o Distrito Federal e os Municípios estiverem efetuando o
pagamento da parcela mensal devida como previsto no caput do art. 101 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, nem eles, nem as respectivas autarquias, fundações e empresas estatais
dependentes poderão sofrer sequestro de valores. exceto no caso de não liberação tempestiva dos
recursos

http://www.planalto.gov.br/covil.03/constituicao/emendas/emc/emc94.htm 2/4
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':>o?"Art. 104. Se os recursos referidos no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para o pagamento de precatórios não forem tempestivamente liberados. no todo ou em
parte

1 - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro
liberada, das contas do ente federado inadimplentel

até o limite do valor não

11 - o chefe do Poder Executivo do ente federado inadimplente responderá, na forma da legislação
de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativas

111 - a União reterá os recursos referentes aos repasses ao Fundo de Participação dos Estados e
do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios e os depositara na conta especial referida
no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para utilização como nele previsto;

Ü

IV - os Estados reterão os repasses previstos no parágrafo único do art. 158 da Constituição
Federal e os depositarão na conta especial referida no art. 101 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para utilização como nele previsto.

Parágrafo único. Enquanto perdurar a omissão. o ente federado não poderá contrair empréstimo
externo ou interno, exceto para os fins previstos no $ 2' do art. 101 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, e ficará impedido de receber transferências voluntárias.

}

118EL]95. Enquanto viger o regime de pagamento de precatórios previsto no art. 101 deste Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, é facultada aos credores de precatórios, próprios ou de
terceiros, a compensação com débitos de natureza tributária ou de outra natureza que até 25 de março
de 2015 tenham sido inscritos na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
observados os requisitos definidos em lei própria do ente federado.

Parágrafo único. Não se aplica às compensações referidas no caput deste artigo qualquer tipo de
vinculação, como as transferências a outros entes e as destinadas à educação, à saúde e a outras
finalidades."

Art. 3' Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação

Brasília. em 15 de dezembro de 2016

Mesa da Câmara dos Deputados
Mesa do
Senado
Federal

DeputadoRODRIGO MAIA
Presidente

\

Deputado WALDIR MARANHAO
l o Vice-Presidente

Senador
RENAN

CALHEIROS
Presidente

Deputado GIACOBO
2o Vice-Presidente

Senador
JORGE
VIANA
l o Vice-

Presidente

DeputadoBETO MANSUR
l o Secretário

Deputado FELIPE BORNIER
2o Secretário

Senador
ROMERO

JUCÁ
2o Vice-

Presidente

Deputada MARA GABRILLI
3a Secretária

DeputadoALEX CANZIANI
4o Secretário Senador

VICENTINHO
ALCES

lo Secretário

Senador
ZEZE

PERRELLA
2o Secretário

http://www.planalto.gov.br/covil.03/constítuicao/emendas/emc/emc94.htm 3/4
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Senador
GLADSON

CAMELI
3' Secreta rio

Senadora
ANGELA
PORTELA

4a Secretária

Este texto não substitui o publicado no DOU 15.12.2016

,'')
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA

l

Processo: TC -- 004251/989/16-6

Orgão: Prefeitura Mlunicipal de Silveiras

Senhora Assessora Procuradora-Chefe:

')
Tratam os autos do exame das

contas da Prefeitura Municipal de Silveiras, exercício de
2016, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo em
cumprimento à determinação constitucional.

Os trabalhos de inspeção "in loco"

estiveram a cargo da Unidade Regional de Guaratinguetá
(U.R. -- 14), que elaborou relatório (relativo ao evento 28.2)

demonstrando, de maneira pormenorizada, os
procedimentos de gestão envolvendo os aspectos
administrativos, económicos, ílinanceiros, contábdis e
patrimoniais.

\

l
\

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

Assinado prazo (evento 34.1), os
Edson Mendes Mota e Valdirene Buenoresponsáveis Sr

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana. 315 - Centro - SP - CEP 01017-906 - PABX: 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br l
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA

2

Quintanilha, por intermédio de sua representante legal,
apresentaram a defesa relativa ao evento 121.1.

E o relatório.

')
Conforme item B.3.1 -- Ensino (fls.

15/19), o Município aplicou 31,97% da receita de impostos
no ensino e 87,22% dos recursos advindos do FUNDEB, no
pagamento dos profissionais do magistério, atendendo

respectivamente desta forma as disposições do artigo 212
da Constituição Federal e inciso Xll, do artigo 60 do
ADCT.

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

A Prefeitura observou a regra
estabelecida pelo artigo 7', da Lei Complementar n'
141/2012, com aplicação de 22,79% da receita de impostos
nas ações e serviços públicos de saúde (conforme item
B.3.2, fls. 19).

As despesas com pessoal e reflexos
encontram-se de acordo com o limite estabelecido na

2
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA

3

alínea "b", inciso 111, do artigo 20 da L.R.F.,
correspondendo a 53,36% do total das receitas correntes
(conforme item B.2.2, f]s. ].3/].4).

Ainda, sobre o tópico, considerando
que ocorreu superação do limite prudencial (51,30%),
proponho seja feita recomendação para que, doravante, a
Prefeitura respeite o limite prudencial para gastos com
pessoal, estabelecido pelo parágrafo único, do artigo 22, da
L.R.F.

'''\

Sobre o item B.4 -- Despesas com

Precatórios. Os informes de fls. 21, e a manifestação do
Assessor especializado (evento 131.1, íls. O1/02)
demonstram a regularidade dos procedimentos efetuados.
Sem embargo de recomendação para que a Origem passe a

efetuar a correta contabilização das pendências judiciais
no Balanço Patrimonial.

Pertinente ao item B.5.1

Encargos. Os recolhimentos dos encargos sociais foram
efetuados regularmente no exercício, conforme íls. 22/24.
Especificamente sobre os abatimentos indevidos de valores

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906 - PABX: 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br 3
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA

4

a recolher para a Previdência Social, totalizando R$
1.230.000,00, com orientação da empresa Gradim &
Advogados Associados (que inclusive não tem contrato

vigente com a Administração). Proponho que o assunto
tenha tratamento em autos especí6.cos nesta Colenda

Corte de Contas, sem o embargo da recomendação

proposta pela Fiscalização (fls. 24) para que a
Administração providencie a abertura de processo

administrativo para apuração de eventual prejuízo e
respectiva devolução aos cofres públicos, bem como,
promova a verificação de responsabilidades.

}"

Referente ao item B.5.2 -
Remuneração dos Agentes Políticos. Não foram
constatados pagamentos indevidos aos Agentes Políticos
conforme fls. 24.

Relativo ao item B.7
Transferências à Câmara (fls. 27/28). Os repasses ao
Legislativo foram efetuados de acordo com o limite
previsto no artigo 29-A da Constituição Federal.

Concernente aos itens E.l.l -- Dois
Ultimos Quadrimestres -- Cobertura Monetária para
Despesas Empenhadas e Liquidadas (atendimento do
artigo 42 da LRF); Relativo ao item E.1.2 -- Aumento da

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana. 315 - Centro - SP CEP 01017-906 - PABX: 3292-3266 - INTERNET www.tce.sp gov.br 4
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA

5

Despesa de Pessoal nos Ultimou 180 (cento e oitenta) Dias
do Mandato; E.2.2 -- Despesas com Publicidade e
Propaganda Oficial; e E.3 -- Vedação da Lei n' 4.320/64. A
Fiscalização (fls. 39/40) considera atendidas as normas
estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal nos
tópicos mencionados.

\

Referente ao item D.4 --
Denúncias/Representações/Expedientes. Considerando que
os expedientes TCs -- 0207/014/17 e 280/014/17 (idênticos),
cumpriram a função de subsidiar o exame das contas,

constando expressamente do relatório da Fiscalização
(itens B.3.1.1.3 -- Ajustes de Despesas com Recursos

Próprios e C.l.l -- Falhas de Instrução), proponho que

doravante os protocolados tenham trâmite
individualizado, para adoção das providências que o
Eminente Conselheiro Relator houver por bem determinar.
Sobre os demais expedientes (TCs -- 5089/989/17-2,
5090/989/17-9, 2240/026/17 e 28474/026/16) considerando
as conclusões da Fiscalização, entendo que nada obsta o
arquivamento dos feitos.

'')
\

K

Relativo aos itens A.l -
Planejamento de Políticas Públicas; A.2 -- Controle
Interno; A.3 --Fiscalização Ordenada; B.3.1.1.3 - -- Ajustes:
Despesas com Recursos; Ensino; B.3.1.2 -- Demais
Aspectos Relacionados à Educação; B.5.3 -- Demais

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana. 315 - Centro - SP - CEP 01017-906 - PABX: 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br 5
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA

6

Despesa Elegíveis para Análise; B.5.3.1 -- Adiantamentos;
B.5.3.1 -- Gasto com Combustível; B.6 -- Tesouraria,
Almoxarifado e Bens Patrimoniais; C.l.l -- Falhas de
Instrução; C.2.3 - Execução Contratual; D.l --
Cumprimento das Exigências Legais; D.2 -- Fidedignidade
dos Dados Informados ao Sistema AUDESP; D.3.1 --
Quadro de Pessoal; e D.5 -- Atendimento à Lei Orgânica,
Instruções e Recomendações do Tribunal. Considerando as

justificativas e providências regularizadoras comunicadas,
proponho, de uma forma geral, sejam relevadas as
impropriedades anotadas, sem embargo de recomendação

para que a Origem se abstenha das práticas impugnados e
que a Fiscalização, por ocasião do próximo exame ín foco,
cona.rme a adoção das medidas corretivas.

b

Ç

Conclusão

Pelo exposto, manifesto-me pela
emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura
Municipal de Silveiras, exercício de 2016.

À consideração de Vossa Senhoria.

A.T.J., em 06 de setembro de 2018.

Rogério Loubet Pantaleão
ENDEREÇO: Av. Rangem Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906 - PABX: 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br 6



C

/'

/



()0
'D

>

Q
m

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

7
0
0()
C

=

m
Z

-]0

Assessoria Técnica
>

CD

z:
>

00
0
0
-H

>

=

m
Z
-]m
'u0
D

3'
H:

'0

k0
'D

i
0

0
cn

'D

0
<,'A.

F

} =G)
3H

$Õ
Q.

8
C
3
03
0
Q.

D

0
Cn
m-]

'u

>

Z
-H

>r'
m
>

0
!.co

Q.'
0 'D

E o

-J®

I''a

zg.'r-3

o o

}

-JD
0
0
C
<

Q

0

c:
<

0
0

3
D
D
0
cn

0
ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana. 315 - Centro - SP - CEP 01017-906 - PABX: 3292-3266 = NTERNET: www.tce.sp gov.br 7



L .r



ê
>
R
0

CC

8m
0 'D

go
X'TI

g'R

'':0
!.$

o fo

€':
Q()

8 'u
$ 3'

98'
IDa

0o

8
0

8'
8
0

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assessoria Técnico-Jurídica - ATJ

Senhora Assessora Procuradora-Chefe

Tratam os presentes autos do exame das contas
anuais da Prefeitura Municipal de SILVEIRAS referente ao
exercíci.o de 2016. O relatóri.o da fi.scalização, a qual esteve a
cargo da UR-14, encontra-se no evento 28, arquivo 28.2 de
páginas l a 44

'') responsáve].
constante do

Deva.demente nota.ficado, eventos 34.1 e 42.1,
pelas contas apresentou como suas alegações
evento 121, arquivo 121.1, páginas 1/34

0
0

Procedemos à análise, considerando os aspectos
orçamentári.o, financeiro e patri-modal do Municípi-o/ tendo por
base, os dados contidos no re].atório da fi.scalização, vi.sarda
dar cumpri-mento a r determinação, evento 127, arquivo 127.1

Prefeitura,
condição:

De acordo com o re].atório da fiscalização. a

O resultado
superávit de 12,13%
orçamentária fi.cou em
realizou investimentos
corrente líqui.da

da execução orçamentária foi de
ou R$ 2.948.229,76. A movimentação
11,96% da despesa inicial. O municípi.o

correspondentes a 5,97% da receita
(item B.l.l, pág.6/7. arquivo 28.2, evento 28)')

}

Constou, nos itens B.1.2 e B.1.3 - pági-nas
7/8, arquivo 28.2, evento 28), que a municipalidade, ao fi.nal do
exercia-o, não tinha liquidez para fazer frente aos compromissos
de curto prazo défi.cit financeiro de R$ 284.340,82 e
consequente índice de liquidez i.mediata de 0,77

No item B

28, arqui-vo 28.2, página
232 , 13% no saldo .

1.4 dívida de ].ongo prazo, evento
8, foi asse.nalada uma elevação de

Foi apontado no item B. 1 . 6,
28.2, páginas lO/13, acerca da dívida atava,
ajustado do exercício anteri.or em 0,87%.

evento 28. arqui.vo
elevação do saldo

Quanto ao pagamento de precatóri.os e
requisi.tórios de baixa monta foi. colocada a boa ordem, conforme

e-TC-4251 /989/1 6
P.l
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assessoria Técnico-Jurídica - ATJ

evento 28, arquivo 28.2, páginas 21/22, sendo co].ocada
observação sobre a correra contabilização do saldo.

uma

Em relação ao previsto no artigo 42 da LRF -
cobertura monetária para as despesas empenhadas e liquidadas nos
doi.s últi.mos quadrimestres foi i.nformada a ocorrência de
liquidez em 31.12 de R$ 432.072.45, conforme i.tem E.l.l do
relatório. (evento 28, arquivo 28.2 páginas 39)

No últi.mo mês de mandato, a prefeitura não
empenhou mais do que um duodéci.mo da despesa prevista em
desacordo com o previsto no arte.go 59, $ 1', da LF n' 4.320/64,
evento 28, arquivo 28.2, i.tem E.3 página 40

.iníâo desta assessor.ía

Temos que, a situação das contas apresentadas
peJ-a municipalidade não mostra uma posição de desequilíbri.o, se
nao ve] amos .

O resu].tado da execução orçamentária foi de
superávit de 12,13% ou R$ 2.948.229,76, evento 28, arquivo 28.2,
página 6, item B.l.l

Nos exercícios anteriores -2013, 2014 e 2015-,
a municipalidade obteve respectivamente. resultado orçamentário
cie superávit de 9,21%, superávit de 2,85% e de déficit 27,86%,
conforme quadro de página 7- evento 28, arquivo 28.2,
configurando, assim, uma melhora já que o resultado deste
exercício -2016- foi de superávi.t de 12,13%.

''1
\

R$ 2 . 424 . 922, 83
Houve uma economia orçamentária de lO,19% ou

Sobre as movimentações orçamentárias num total
de 11,96%, em nossa opina.ão, s.m.j., mostram a falta da boa
técnica orçamentária e da observância ao princípio da
valorização do planejamento, alteram, também, a vontade popular,
configurado através das audi.ências púbJ-ices e formalizada no
orçamento aprovado pelo Legislativo. Embora a LF n' 4.320/64 não
i.oponha expressamente limites para abertura de créditos
adicionais, existe entendimento neste Tribunal que a margem
orçamentári.a para a abertura de crédi.tos deve ser moderada,
próxi-ma à i.nflação prevista para o período, vi.sando buscar o
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assessoria Técnico-Jurídica - ATJ

equilíbrio das contas, conforme previsto na LRF
desmanche do orçamento. (Comunicado SDG n'29/10)

e evitar 0

Tendo em vista que tais alterações não
causaram desajuste fiscal, vez que o resultado orçamentário
encontrado aponta para o equilíbrio exi.lido pelo $ 1' do arte.go
].' da LRF, e se assim também entender o Exmo. Sr. Conselhei.ro
Relator. poderá, a exempJ-o do deck.dado nos TCs-1186/026/11 e
TC-1077/026/11 ser ta] falha ]-evada ao campo das recomendações,
porém, adverte.ndo severamente a mini.cipali-dade para que efeti.ve
o carreto planejamento orçamentário, para isso, reduza o volume
de alterações orçamentári.as e observe a Indispensabilidade de
lei específica, conforme amplamente divulgado por esta E. Corte
através do Comum.capo SDG de n'18/20151

Conquanto o resultado fi.nancei.ro [R$
284.340,82] defici-tário tenha uma aparência preocupante, traz em
seu bojo elementos que reduzem os impactos pre.judo-dais na
gestão municipal. (evento 28, arqui-vo 28.2, item B.1.2, página
7)

Este déficit flnancei.ro corresponde a menos de
OI (um) mês da receita corrente líquida rR$ 23.26.Z.435,89z / .22
= R$ 1.938.452.99/ 30 = R$ 64.615,].0 x 5 = R$ 323.075,50), mais
precisamente, menos de 05 (cinco) di.as de arrecadação.

F

\

Circunstância fi.nanceira semelhante a aqui
encontrada - défi.ci-t fi.dancei-ro por volta de um mês da rocei.ta
municipal - obteve cleci.são favorável conforme o TC-1980/026/13
que cuidou do exame das contas municipais da PM de Jaboticabal,
exercício de 2013, na sessão 17/3/15, da E. Segunda Câmara,
relatora.a do Exmo. Senhor Conselhei.ro Dr. Sidney Estanislau
Beraldo.

COMUNICADO SDG Ne 018/2015

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo COMUNICA aos órgãos jurisdicionados que em razão das Emendas Constitucionais ne 85 e 86, respectivamente, promulgadas em 26 de
fevereiro e 17 de março de 2015 deverão ser observados, na execução orçamentária, os procedimentos seguintes
1. Com a promulgação da Emenda Constitucional ne 85, de 2015 e tendo somente em vista as ativídades de ciência, terno/og/a e /novaçõo, os mecanismos da transposição, remanejamento
ou a transferência de recursos orçamentários (ad. ]67, VI. da CF), não mais exigem a prévia autorização legislativa, bastando, para tanto, decreto do Poder Executivo.
2. De reiterar que tal exoneração alcança apenas as ações de c/êncfa, terno/og/a e inovação; para todas as demais áreas há de se ter. quanto a transposições, remanejamentos ou
transferências. prévia e moderada autorização na lei de diretrízes orçamentárías (LDO) ou em diploma específico, tal qual tem decidido esta Corte.
3. A menos que demonstrados impedimentos técnicos avalizados pelo Legislativo, as emendas individuais(parlamentares) ao orça mento serão de execução obrigatória. É o que determina a
Emenda nQ 86, de 201S, ao incluir o $ 9e, ao brigo 166, da Constituição.

4. Tais emendas estão limitadas a 1.2% da receita corrente líquida do ano anterior e metade desse percentual(0,6%) será destinado à aplicação obrigatória em ações e serviços de Saúde.
5. Esse percentual de 0,6% na Saúde não poderá financiar despesas de pessoal ou encargos sociais.

6. Fruto das sobreditas emendas ao orçamento de outros níveis de governo, as transferências voluntárias não ingressarão na receita corrente líquida do ente beneficiado; isso, para
apuração do limite da despesa de pessoal. É o que preceitua o $ 13. do art. 166, da Constituição.
7. Até 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, os Restos a Pagar poderão ser computados no orçamento impositivo em questão (art. 166, S 16. da Constituição).
8. Caso haja a limitação de empenho prevista no art. ge, da Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos não obrigatórios serão contíngenciados na mesma proporção que os relativos às
emendas de execução obrigatória. É o que reza o art. 166, $ 17, da Constituição
SDG. 28 de abril de 201S
SÉRVIO CIQUERA ROSSI

SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

Publicado no DOE de 20 de abril de 2015.

Item B.2.1 - análise dos limites e condições da LRF, evento 28, arquivo 28.2, página 13.
2
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assessoria Técnico-Jurídica - ATJ

Se comparado ao do exercício anterior,
apresentou uma redução de 94,41%, já que o déficit fi.nancei.ro ao
final de 2015 era de R$ 5.085.676,35, o que vem na direção do
esculpido no $ 1', artigo I' da LRF, ou seja, a correção dos
desvi.os capazes de afetar o equi.].abri.o das cotas públicas.

O resu].Lado económico
exercício, no va].or de R$ 4.639.634,34
arquivo 28.2)

ficou, ao fi.nal do
(pág.7 do evento 28,

.'''K

O balanço patri.modal apresentou, ao final do
exercício, um saldo patrimoni.al positi.vo de R$ 35.696.926,13.
lpág.7 do arqui-vo 28.2, evento 28)

O resultado
28 , 34% a situação patrimonial

econâmi-co positivo elevou em

Conforme colocado pela fi-scalização, a
mini-ci-poli.dade não possuía ao final do exercício disponibilidade
financeira suficiente para cobertura da dívida de curto prazo.
Por outro lado. houve uma di.mi.nuição de 9,88% no endi.vi.damento

do de R$ 5.67.Z.653,54 para R$
5..Z.Z.Z.460/08. (evento 28, arquivo 28.2, página 8, item B.1.3)

Julgados desta Corte têm relevada resultados
financeiros negativos, glosando o valor de restos a pagar não
processados na análise das contas (TCs-2470/026/10;
2501/026/10; 2578/026/10) . Acreditamos que o mesmo procedi.mento
possa ser aditado neste caso concreto, já que para as despesas
processadas R$ 996.342,36 a munici.palidade dispunha de
cobertura financei.ra R$ 1.443.054,81 - dados retirados do item
B.1.3, pági-na 8 do arquivo 28.2, evento 28

\

A propósi-to do item B.1.6 dívida ati.va, evento
28, arquivo 28.2, pági-na 10 foi. apontado crescimento no saldo
ajustado de 0,87%. Nota-se um leve grau de desequilíbrio entre a
inscrição [R$ 145.384,41] e o recebimento desses créditos [R$
88.402,89] . Asse-m, o Município necessita aprimorar o recebi.mento
de suas recei.tas próprias, a fim de não i.ncorrer em
desequilíbrio fi.sca]. Cabe um aberta acerca da vu].nerabilidade
de recebi.mento de numerári.os di.retamente no caixa da prefei-tuna
sem que seja rea].i.zada a autenticação mecânica dos mesmos.

depósi.tos
Acerca do passa-vo .judia.al, com relação aos

para pagamento de precatórios, consta a regularidade
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Assessoria TécnicorJurídica - ATJ

na execução da qui.ração
apontadas, contabi].ização do
pendências , impossi-bil i.tardo,
princípios contábeis da Transparência, Oportunidade
Evi.denciação Contábi].; portanto, necessário que a
proceda a carreta contabi.li.zação do saldo. (evento 28,
28.2, item B.4, pági-nas 21/22)

dos valores. Quanto às falhas
saldo, foram constatadas várias
dessa forma. o cumpri-mento dos

Oportunidade e da
origem

arquivo

.''''\
\

l

Lei de Responsabi.].i.dade Fiscal artigo 42

Informa o relatóri.o - i.tem E.l.l página 39,
arquivo 28.2, evento 28, que foi dado cumprimento ao previsto no
arte-go 42 da LRF, pois havia em 31.12.08 uma di.sponi-bilidade
financeira líquida de R$ 432.072,45.

Cone.Zusâo

De acordo com o item D.5.1, evento 28, arquivo
28.2 -página 39, os pareceres dos três últimos exercíci.os
(2013/2014/2015) foram, respectivamente, em senti.do favorável,
desfavorável e desfavorável à aprovação das contas.

Assim, quanto à gestão orçamentária,
fi.nanceira, contábi.l e patrimonial, não encontramos óbi.ces a
serem apontados. Ressalvamos, entretanto, que o posicionamento
aqui- aditado não alcança os aspectos pertinentes às demai-s áreas
de atuação desta ATJ .

''>
\

À consideração de Vossa Senhoria
A.T.J., em 2 de agosto de 2.018.

SERGIO FERRAZ DE CAMPOS LUCIANO
ASSESSORIA TÉCNICA
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https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/listagens/DownloadArquivo?vis&codigo= 1 FW531UH56NT15S7Q
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - CEP: 01017-906 - São Pau o/SP
PABX: (11) 3292-3266 - Internet: http://www.tce.sp.gov.br

PROCESSO

ÓRGÃO

iNTEREssADO(A)

00004251.989.16-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS (CNPJ 45.192.564/0001-01)
EDSON TENDES MOTA (CPF 111.073.438-79)

' «;':;=Ee'i::$;::,;Í:;;i=ã {E-!:!;: :::: {:;:Í:{. Ê:gtg:l:
Contas de Prefeitura - Exercíci.o de 2016

00005089.989.17-2, 00005090.989.17-9

2016
ÀSS(UNTO

EXERCÍCIO

PROCESSO(S)
OEPENOENTES(S)

'\.
''n

\ Senhor Conselheiro

Submeto a Vossa Excelência os pareceres das Assessorias Técnicas
(Eventos n.' i3í e i341, no sentido da emissão de parecer favorável às contas anuais de
2016 da Prefeitura Municipal de Sílveiras. '' ''- ---- --- ---''' '"'-

'..-- n ' Reforço às citadas manifestações proposta de recomendação ao
atual Prefeito para que: estabeleça limite para a abertura de créditos adicionais e
transferências/remanejamentos/transposições condicionado à inflação projetada para o
período de acordo com os Comunicados SDG n.' 29/10 e 35/15;cumpra as exigências
dos incisos l a V, do parágrafo único, do artigo 22 da LRF, em relação aos gastos com
Pessoal; regularize e/ou não incida nas falhas apontadas no relatório da Fiscalização
Invento n.'281, principalmente nos itens: Dívida Atava, Ensino, Precatórios, Encargos Soc ais eF/ D ç ç rn rq l '

complementação da defesa (õ's r4 duEv af Origem solicita prorrogação de prazo para a

A elevada consideração de Vossa excelência, conforme
determinação constante no r. Despacho Invento n.' 127).

A.T.J., em 10 de setembro de 2018

RAQUEL ORTIGOSA BUENO
Assessora Procuradora - Chefe

WTC$/r

https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/listagens/Down loadArquivo?vis&codigo= 1 FW531UH56NT15S7Q 1/1
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PREFERI'uRA MUNicipAL DE si.;VEiRAS
EST:Z\DO DE SÃO PAULO

RUA WAES'lxoloÃO BA'nSTAJULIÃ0, 1í& (üp 1269GO(w
FONE / FAX (l4 31(h.1150 3íoG1411

CNPj: 45192564/0001-01 -- E-mail: preÉeiüua@silvekas.sp.gov.br
IORT;4L DO 1/=41E l#S7ÓR/(D

DECLARAÇÃO

\

Dedaro, para os devidos fins, que os pa@mentos referentes ao recolhimento de INSS
ocorridos no. período 20]5/2016. foram efetuados através de retenção na cota do Fundc} de
Participação dos Municípios -- FPM, coneomle comprovantes anexos.

Por se a expressão da verdade, firmo a presente.

' \

Silveíras, 02 de março de 2018

Elite Sodéro Boavcntura
contadora
!SP !S8eos/o-s
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DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

SILVEfRAS - SP
09:15:54

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS

PARCELADATA

08.01,2015

\M.LOR DISTRIBUÍDO

PARCELA DEIPf

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 14.859.28 C

R$ 77.721,97 C

R$ 925,80 D

R$ 18.516.24 D

R$ 73.139,21 C

,í....\ 09.01.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 49.442.12 C

R$ 178.436,99 C

R$ 2.278,78 D

R$ 180.024,52 D

R$ 45.575,81 D

R$ O.OO C

20.01.2015 PARCELA DESPI

F.ARCELA DEfR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 38.234,26 C

R$ 73.815,98 C

R$ 1.120,4g D

R$ 18.148,96 D

R$ 14.512,22 D

R$ 22.410,04 D

R$ 55.858,53 C

30,01.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 10.659.91 C

R$ 231 .008,63 C

R$ 2.416,67 D

R$ 48.333.70 D

R$ 190.918.17 C

l0.02.2015 PARCELA DEIPÉ

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 46.544,49 C

R$ 422.471 ,88 C

R$ 4.690,15 D

R$ 226.769,85 D

R$ 14.639.13 D

R$ 93.803,26 D

R$ 129.113,98 C

20.02.2015 PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 1l .923.02 C

R$ 31.253,81 C

R$ 431 ,76 D

R$ 8.635.36 D

R$ 34.109,71 C

27.02.2015 PAFiCELA DEIPf R$ 8.874,76 C

https ://www4.2.bb.com.br/portalbb/dafrdemonstrativo,802,4647,4 652.0,1.1 .bbx?cid=1 9750 1/2
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PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL:

R$ 167.138,32 C

R$ 1.760,12 D

R$ 35.202,61 D

R$ 139.050.35 Ç

TOTAIS PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-QB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

R$ 180.537.84 C

R$ 1 .181.847.58 Ç

R$ 13.623,77 D

R$ 424.943,33 D

R$ 29.151,35 D

R$ 272.477.02 D

DEBITOFUNDO

CREDITO FUNDO

R$ 740.1 95.47 D

R$ 1 .362.385,42 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO

DEBITO BENEF.

CREDITO BENEF.

R$ 740.195,47 D

R$ 1.362.385.42 C

h ups://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1, 1. bbx?cid= 1 9750 2/2
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DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

$fLVEfRAS - SP
09:17:36

FPM - FUNDO DE PARTiCIPACAO DOS MUNICÍPIOS

PARCELADATA

l0.03.2015

VALOR DISTRIBUÍDO

PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

RFB-PREV-OBCOR

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 41 .526.39 C

R$ 209.979.95 C

R$ 2.515,05 D

R$ 198,690,03 D

R$ 50.301 ,26 D

R$ O,OO C

\F 20.03.2015 PARCELA DEIPI

PARCELA DEER

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL:

R$ 12.624,71 C

R$ 44.042.81 C

R$ 566,66 D

R$ 28.079,82 D

R$ 14.749,84 D

R$ 11.333,50 D

R$ 1 .937,70 C

30.03.2015 PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL:

R$ 11.904,68 C

R$ 181.178,66 C

R$ 1 .930.82 D

R$ 38.616,66 D

R$ 152.535,86 C

l0.04.2015

'''x
PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OBCOR

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL

R$ 44.787.34 C

R$ 228.186,43 C

R$ 2.729.73 D

R$ 215.649,30 D

R$ 54.594.74 D

R$ O,OO C

20.04.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OBCOR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 14.646.41 C

R$ 60.351 ,08 C

R$ 749,97 D

R$ 11.120,5S D

R$ 14.890.25 D

R$ 14.999,49 D

R$ 33.237,23 C

30.04.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DE:R

RETENCAO PASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 9.751 ,71 C

R$ 183.266.37 C

R$ 1 .g30.17 D

R$ 38.603,61 D

R$ 152.484,30 C

https://www42.bb . com.br/portalbb/daf/d emonstrativo,802,46/}7,4652,0,1,1 .bbx?cíd=1 9750 1/2
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TOTAIS
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jbb.com.br]
PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

R$ 135.241 ,24 C

R$ 907.005,30 C

R$ 10,422,40 D

R$ 453.539.70 D

R$ 29.640,09 D

R$ 208.449.26 D

.zt

DE81TOFUNDO

CREDITOFUNDO
R$ 702.051.45 D

R$ 1 .042.246,54 C

TOTAL DO$ REPA$$ES NO PERÍODO

DEBITO BENEF.

CREDITO BENEF.
R$ 702.051,45 D

R$ 1 .042.246.54 C

tlttps://vvww=t 2.bb. com.br/portalbb/da f7demonstratlvo,802 ,4647,4652,0, 1, 1 .bbx?cid= 1 9750 2/2
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DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

SiLVEIRAS-SP
09:18:43

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS

PARCELADATA

08.05.2015

VALOR DISTRIBUÍDO

PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREWOB COR

RFB-PREWOB DEV
RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 49.952,58 C

R$ 365.823,70 C

R$ 4.157,75 D

R$ 310.115,30 D

R$ 17.302,79 D

R$ 1.045,19 D

R$ 83.155,25 D

R$ O.OO C

20.05.2015 PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 1l .120,59 C

R$ 33.115,60 C

R$442.35 D

R$ 16.903.48 D

R$ 8.847,23 D

R$ 18.043.13 C

28.05.2015 F)ARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 3.773.31 C

R$ 16.441 .18 C

R$ 202,14 D

R$ 4.042.89 D

R$ 15.969.46 C

,'''\ 29.05.201 5 PARCELA DEIPÊ

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAO FUNDEI

TOTAL=

R$ 13.202.45 C

R$ 171 .836.57 C

R$ 1 .850,38 D

R$ 37.007,80 D

R$ 146.180,84 C

l0.06.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 46.449,20 C

R$ 215.917.41 C

R$ 2.623,66 D

R$ 1.826,48 D

R$ 18.111,05 D

R$ 52.4'73,32 D

R$ 187.332,10 C

19.06.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 1 8.063,58 C

R$ 1 37.895.79 C

R$ 1.559,58 D

R$ 31 .191 ,86 D

R$ 123.207.93 C

https://www4 2.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1, 1 .bbx?cid=1 9750 1/2
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\'.. .'" 30.06.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL:

jbb.com.br]

R$ 9.828.90 C

R$ 150.693,95 C

R$ 1.605.21 D

R$ 32.104,57 D

R$ 126.813,07 C

TOTAIS PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-OB DEV

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

R$ 152.390,61 C

R$ 1 .091 .724.20 C

R$ 12.441 .07 D

R$ 311 .941 ,78 D

R$ 17.302.79 D

R$ 36.059.72 D

R$ 248.822,92 D

DEBITOFUNDO

CREDITOFUNDO
R$ 626.568,28 D

R$ 1.244.114.81 C

TOI'AL DOS REPASSES NO PERÍODO

DEBITO BENEF.

CREDITO BENEF.
R$ 626.568.28 D

R$ 1.244.114.81 C

https://www42.bb.com.br/portalbb/dar/demonstrativo,802,4647.4652,0, 1, 1 .bbx?cid=1 9750 2/2
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DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/03/2018
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

SILVEIRAS - SP
C)9:20:14

FPM - FUGIDO DE PARTICfPACAO DOS MUNICÍPIOS

PARCELADATA

OO.Q7.20lS

VALOR DISTRIBUÍDO

PARCELA DEIPÊ

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

TC)TAL:

R$ 9.869,76 C

R$ 68.563.29 C

R$ 784.30 D

R$ 77.648.75 C

l0.07.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OBCOR

DEDUCAO FUNDEB

TOlIAL=

']
R$ 40.270,78 C

R$ 160.929,79 C

R$ 2.011,99 D

R$ 158.948,48 D

R$ 40.240,10 D

R$ O,OO C

20.07.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETEbjCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 18.418,98 C

R$ 39.604,64 C

R$ 580,22 D

R$ 11.834,57 D

R$ 18.286,56 D

R$ 11.604.71 D

R$ 15.717.56 C

30.07.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAO FUNDEB
TOTAL

R$ 9.793,99 C

R$ 159.601,25 C

R$ 1.693.94 D

R$ 33.879,04 D

R$ 133.822,26 C

l0.08.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 44.560,08 C

R$ 235.529,35 C

R$ 2.800,89 D

R$ 79.164,28 D

R$ 18.480.11 D

R$ 56.017.88 D

R$ 123.626,27 C

20.08.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 16.272,28 C

R$ 31 .800,05 C

R$ 480.72 D

R$ 9.614,46 D

R$ 37.977.15 C

28.08.2015 PARCELA DEIPf

PARCELA DEIR
R$ 12.037,54 C

R$ 161 .101 .09 C

https://www4 2.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0, 1, 1 .bbx?cid= 1 9750 1/2
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RETENCAOPASEP

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL:

R$ 1 .731 ,38 D

R$ 34.627.71 D

R$ 136.779,54 C

3,-ç l

TOTAIS PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

R$ 151 .223.41 C

R$ 857.129,46 ç

R$ 10.083,44 D

R$ 249.947,33 D

R$ 36.766,67 D

R$ 185.983.90 D

DEBITO FUNDO

CREDITOFUNDO
R$ 482.781,34 D

R$ 1.008.352,87 C

TOTALDOSREPASSESNOPERIODO

DEBITO BENEF.

CREDITO BENEF.
R$ 482.781.34 D

R$ 1 .008.352,87 C

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,C), l, l .bbx?cid=1 9750 2/2
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DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/03/2018
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

$ILVEIRA$-SP
09:21:15

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

PARCELADAI'A

l0,09.2015

\FLOR DISTRIBUÍDO

PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 44.710,83 C

R$ 142.637,04 C

R$ 1 .873,47 D

R$ 123.146.55 D

R$ 18.662,18 D

R$ 37.469.56 D

R$ 6.196,11 C
\

}

18.09.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL

R$ 19.386.93 C

R$ 49.955.52 C

R$ 693,41 D

R$ 13.868,48 D

R$ 54.780,56 C

30.09.2015 FURCELA DE IPI

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 8.565.14 C

R$ 152.681,78 C

R$ 1.612,46 D

R$ 32.249.37 D

R$ 127.385,09 C

08.10.2015 PARCELA DEIPf

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL:

R$ 4.558.22 C

R$ 20.408.07 C

R$ 249,66 D

R$ 4.993.25 D

R$ 19.723.38 C

09.10.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV:OB:COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL.

R$ 49.887,17 C

R$ 160.896,53 C

ÍR$ 2.107,83 D

R$ 125.349.98 D

R$18.844,24 D

R$ 42.156.73 D

R$ 22.324,92 C

19.10.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 1.188,20 C

R$ 5.307,43 C

R$ 64,95 D

R$ 1 .299,12 D

R$ 5.131 .56 C

20.10.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEiR
R$ 18.460,23 C

R$ 48.974,66 C

l)ups://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0, 1, 1 .bbx?cid=1 9750 1/2
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-\ RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

jbb.com.br]

R$ 674,34 D

R$ 13.486,97 D

R$ 53.273,58 C

'5'b)

30.10.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB
TOTAL:

R$ 10.189.20 C

R$ 155.812,13 C

R$ 1.660,01 D

R$ 33.200,26 D

R$ 131.141 ,06 C

TOTAIS PARCELA DEEPf

PARCELA DEfR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OBCOR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

R$ 156.945,92 C

R$ 736.673,16 C

R$ 8.936,13 D

R$ 248.496,53 D

R$ 37.506,42 D

R$ 178.723,74 D

)

DEBITO FUNDO

CREDITO FUNDO
R$ 473.662,82 D

R$ 893.619.08 C

TOTALDOSREPASSESNOPERIODO

DEBITO BENEF.

CREDITOBENEF.
R$ 473.662,82 D

R$ 893.619,08 C

h uPs://www42.bb.com.br/portaibb/daf/demonstrativo,802 .4647.4652.0,1.1 .bbx?cid=19750 2/2
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DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

$ILVEIRAS - SP
09:21:59

FPM - FUNDO DE PARTICiPACAO DOS MUNICÍPIOS

PARCELADATA

lO.11.2015

\M.LOR DISTRIBUÍDO

PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OBCOR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 49.451 .48 C

R$ 267.144,09 C

R$ 3.165,95 D

R$ 200.318,35 D

R$ 19.026.32 D

R$ 63.319.10 D

R$ 30.765.85 C

20.11.2015 PARCELA DEiP!

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB
TOTAL:

R$ 18.316,50 C

R$ 32.717,11 C

R$ 51a.33 D

R$ 10.206.72 D

R$ 40.316,56 C

30.11.2015 PARCELA DEIP!

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 9.021 ,34 C

R$ 160.431,63 C

R$ 1 .694,52 D

R$ 33.890,58 D

R$ 133.867,87 C

09.12.2015 PARCELA DE IPI

PARCELA DEÊR

RETENCAO PASEP

TOTAL:

R$ 40.996,11 C

R$ 249.591 .55 C

R$ 2.905,87 D

R$ 287.681 ,79 C

lO.12.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 46.896.54 C

R$ 170.012,71 C

R$ 2.169,08 D

R$ 23.545.50 D

R$19.200,18 D

R$ 43.381 ,84 D

R$ 128.612.65 C

18.12.2015 PARCELA DESPI

PARCELA DEiR

RETENCAO PASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 19.466,15 C

R$ 181 .188.59 C

R$ 2.006,54 D

R$ 40.130,94 D

R$ 158.517,26 C

30.12.2015 PARCELA DEiP!

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

R$ 9.462,08 C

R$ 190.556.77 C

R$ 2,00Q.18 D

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1.1 .bbx?cid=1 9750 1/2
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DEDUCAO FUNDEB

TOTAL:

jbb.com.br]

R$ 40.003,76 D

R$ 158.014,91 C

TOTAIS PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUÇAOFUNDEB

R$ 193.610,20 C

R$ 1.251.642.45 C

R$ 14.452,47 D

R$ 223.863,85 D

R$ 38.226.50 D

R$ 230.932,94 D

DEBITOFUNDO

CREDITOFUNDO
R$ 507.475.76 D

R$ 1.445.252.65 C

TOTAL DOS REPASSES NO PER:ODO

DEBITO BENEF.

CREDITO BENEF.
R$ 507.475,76 D

R$ 1 .445.252.65 C

https://www42.bb.cota .br/portalbb/daf/demonstrativo,802.4647.4 652.0,1.1. bbx?cid=1 9750 2/2
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DEMONSTlqATiVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasi

SILVEIRAS-SP
09:22:44

FPM - FUNDO DE PARTICiPACAO DOS MUNICÍPIOS

PARCELADATA

07.01.2016

\aLaR DISTRIBUÍDO

PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 3.504,84 C

R$ 15.694.44 C

R$ 191 .98 D

R$ 3.839.84 D

R$ 15.167.46 C

08.01.2016

\

PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OBCOR

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 48.246,12 C

R$ 165.853.63 C

R$ 2.140,g9 D

R$ 169.138.82 D

R$ 42.819.94 D

R$ O,OO C

20.01.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 20.516,65 C

R$ 76.840.53 C

RS973,56 D

R$ 76,912.19 D

R$ 19.471.43 D

R$ O,OO C

29.01.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

RFB-PREV.OBCOR

RFB-PREV:OB DEV

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 10.791,65 C

R$ 245.303,12 C

R$ 2.560,94 D

R$ 17.769,34 D

R$zl..486,62 D

R$ 19.390.45 D

R$ 51.218.95 D

R$ 160.668,47 C

l0.02.2016 PARCELA DESPI

PARÇELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL:

R$ 42.881 ,62 C

R$ 471 .376.69 C

R$ 5.142.57 D

R$ 82.998,94 D

R$ 19.564,31 D

R$ 102.851,65 D

R$ 303.700,84 C

19.02.2016 PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 13.096,82 C

R$ 40.930,36 C

R$540.26 D

R$ 10.805,43 D

R$ 42.681 ,49 C

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802 ,4647,4652,0,1,1 .bbx?cíd=1 9750 1/2
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TOTAIS PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-OB DEV

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

R$ 139.037,70 C

R$ 1.015.998.77 C

R$ 11.550,30 D

R$ 346.819,29 D

R$ 4.486.62 D

R$ 38.954.76 D

R$ 231.007,24 D

DEBITO FUNDO

CREDITO FUNDO
R$ 632.818,21 D

R$ 1.155.036.47 C

TOTALDOS REPASSESNOPERIODO

DEBITO BENEF.

CREDITO BENEF.
R$ 632.818,21 D

R$ 1.155.036.47 ç

''x

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo.802,4647,4652.0,1.1 .bbx?cid=1 9750 2/2
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DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/03/2018 SiSBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

SiLVEIRAS-SP
09:23:24

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

PARCELADATA

l0.03.2016

VALOR DISTRIBUÍDO

PARCELA DEfPÊ

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL

R$ 37.808,69 C

R$ 170.470,44 C

R$ 2.082,78 D

R$ 164.540,54 D

R$ 41.655,81 D

R$ O,OO C

18.03.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OBCOR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 17.901,84 C

R$ 40.0ai .83 c

R$ 579,02 D

R$ 43.279,34 D

R$ 2.464.59 D

R$ 11.580.72 D

R$ O.OO C

30.03.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL

R$ 6.917,10 C

R$ 173.065,70 C

R$ 1 .799.82 D

R$ 17.263,75 D

R$ 35.996,56 D

R$ 124.922,67 C

,-'-\ 08.04.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OBCOR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 40.018.18 C

R$ 219.085.68 C

R$ 2.591 ,03 D

R$ 22.283,79 D

R$ 19.918.61 D

R$ 51.820,76 D

R$ 162.489,67 C

20.04.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 13.645,38 C

R$ 46.711 .98 C

R$ 603,56 D

R$ 12.071 .46 D

R$ 47.682,34 C

29.04.2016 PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 10.597,68 C

R$ 200.336,18 C

R$ 2.109,33 D

R$ 42.186.76 D

R$ 166.637,77 C

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802 ,4647,4652,0.1,1 .bbx?cid=1 9750 1/2





07/03/2018

TOIAfS
jbb.com.br]

PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

R$ 126.888,87 C

R$ 849.671,81 C

R$ 9.765.54 D

R$ 230.103,67 D

R$ 39.646,95 D

R$ 195.312,07 D

) )'

DEBITO FUNDO

ÇREDITO FUNDO
R$474.828,23 D

R$ 976.560,68 C

TOTAL DOS REPAS$ES NO PERÍODO

OEníTQ BENEF.

CREDITO BENEF.
R$ 474.828,23 D

R$ 976.560,68 C

'3:

l"ittps://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0, 1, 1 .bbx?cid= 1 9750 2/2
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DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/03/2018
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

$fLVEIRAS - SP
09:24:05

DATA

l0.05.2016

FPM FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS
PARCELA

\M.LOR DISTRIBUÍDO

PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-OB DEV

RFB-PREV-pARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL=

R$ 40.792.87 C

R$ 423.236,91 C

R$ 4.640.28 D

R$ 22.956,57 D

R$ 25,22 D

R$ 20.092.48 D

R$ 92.805.95 D

R$ 323.509.28 C
')

20.05.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 24.033,77 C

R$ 24.357.28 C

R$ 483,90 D

R$ 9.678.20 D

R$ 38.228,95 C

30.05.2016 PARCELA DEfP!

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 8.147.17 C

R$ 184.729,44 C

R$ 1.928,76 D

R$ 38.575,31 D

R$ 152.372,54 C

09.06.2016 PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 3.368.08 C

R$ 15.087.39 C

R$ 184,55 D

R$ 3.691 .08 D

R$ 14.579.84 C

l0.06.2016 PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-OB DEV

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 23.221,91 C

R$ 198.634,14 C

R$ 2.218,55 D

R$ 141 .871 ,24 D

R$ 33.395.06 D

R$ 44.371.20 D

R$ O,OO C

20.06.2016 PARCELA DEIPf

PARCELA DEfR

RETENCAO PASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 10.531,31 C

R$ 158.182,06 C

R$ 1.687,13 0

R$ 6.890,43 D

R$ 20,274,55 D

R$ 33.742,67 D

R$ 106.118,59 C

httPs://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0, 1, 1 .bbx?cid=1 9750 1/2
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\.'q
30.06.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 6.301 ,43 ç

R$ 167.363,63 C

R$ 1.736.64 D

R$ 34.733,00 D

R$ 137.195,42 C

TOTAIS PARCELA DEIPf

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB.PREV-OB COR

RFB-PREV-OB DEV

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

R$ 116.396,54 C

R$ 1 .171.590,85 C

R$ 12.879,81 D

R$ 171.718,24 D

R$ 33.420,28 D

R$ 40.367,03 D

R$ 257.597.41 D

DEBITOFUNDO

CREDITOFUNDO
R$ 515.982,77 D

R$ 1.287.987,39 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERÍODO

DEBITO BENEF.

CREDITOBENEF.
R$ 515.982,77 D

R$ 1 .287.987,39 C

https ://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802.4647,4652,0,1,1 .bbx?cid=1 9750 2/2
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DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/03/2018
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

SfLVEIRAS-SP
09:24:53

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS

PARCELADATA

07.07.2016

VALOR DISTRIBUÍDO

PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

TOTAL:

R$ 27.123,74 C

R$ 196.544,98 ç

R$ 2.236.66 D

R$ 221 .432,06 C

08.07.2016 FnRCELA DE IPf

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL

R$ 40.943,57 C

R$ 137.960,63 C

R$ 1.789,03 D

R$ 141.334,34 D

R$ 35.780,83 D

R$ O,OO C

20.07.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV:OB COR

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 9,319,13 C

R$ 53.248.84 C

R$ 625.67 D

R$ 49.428,72 D

R$ 12.513.58 D

R$ O,OO C

29.07.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 8.736,71 C

R$ 172.248.16 C

R$ 1 .809,84 D

R$ 15.680,98 D

R$ 20.464,82 D

R$ 36.196,97 D

R$ 106.832,26 C

l0.08.2016 PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 39.987.79 C

R$ 259.886.69 C

R$ 2.g98,73 D

R$ 104.544,70 D

R$ 20.646,88 D

R$ 59.974,88 D

R$ 111 .709,29 C

19.08.2016 PARCELA DEIP!

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 13.904,70 C

R$ 39.387.59 C

R$ 532,91 D

R$ 10.658,45 D

R$ 42.100,93 C

30.08.2016 PARCELA DESPI R$ 5.725,86 C

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf7demonstrativo,802,4647,4652,0,1, 1 .bbx?cid=1 9750 1/2
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PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 165.012,66 C

R$ 1.707,37 D

R$ 34.147.70 D

R$ 134.883.45 C

TOTAIS PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OBCOR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAQ FUNDEB

R$ 145.741 ,50 C

R$ 1 .024.289,55 C

R$ 1l .700,21 D

R$ 310.988.74 D

R$ 41 .111 ,70 D

R$ 189.272.41 D

DEBITOFUNDO

CREDITOFUNDO

R$ 553.073,06 D

R$ 1.170.031.05 C

TOTALDOSREPASSESNOPERIODO

DEBITO BENEF.

CREDITO BENEF,

R$ 553.073,06 D

R$ 1 .170.031.05 C

https://www4 2.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802.4647,4652,0,1,1 .bbx?cid=1 9750 2/2
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DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasíl

$iLVEiRA$ - $P
12:42:41

DATA

FPW - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO$ MUNICÍPIOS

PARCELA VALOR DISTRIBUÍDO

09.09.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAO PASEP

RFB-PREV-OBCOR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 43.401 ,05 C

R$ 148.190,17 C

R$ 1 .915,gl D

RS 104.920,37 D

R$ 20.847,00 D

R$ 38.318.24 D

R$ 25.580,70 C.;-\
\

20.09.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 13.588,59 C

R$ 47.388.72 C

R$ 6o$),7€} D

R$ 12.195.45 D

R$ 48.172.10 C

30.09.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 8.296.02 C

R$ 165.175.12 C

R$ 1 .734,71 D

R$ 34.694,22 D

R$ 137.042.21 C

lO.l0.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 44.185.70 C

R$ 172.690.63 C

R$ 2.168.75 D

R$ 39;281 ,87 D

R$ 1 9.224.34 D

R$ 43.375.26 D

R$ 62.826.11 C

''1

19.10.2016 PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 2.427.40 C

R$ 10.889,8a c

R$ 133,16 D

R$ 2.663.44 D

R$ 10.520,60 C

20.10.2016 PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 13.133,47 C

R$ 62.782,25 C

R$ 759.15 D

R$ 15.183,]4 D

R$ 59.973,43 C

28.10.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR
R$ 9.256.98 C

R$ 201 .801 ,19 C

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1 .bbx?cid=1 0365 1/2
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RETENCAO PASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 2.110,57 D

R$ 42.2]1 ,62 D

R$ 166.735,98 C

ê TOTAIS PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OBCOR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

R$ 134.289.21 C

R$ 808.917.88 C

R$ y,432.01 D

R$ 1 94.211 ,24 D

R$ 40.071 ,34 D

R$ 18B,641 ,37 D

DEBITOFUNDO

CREDITOFUNDO

R$ 432.355,96 D

R$ 943.207,09 C

TOTAL DO$ REPA$$E$ NO PERÍODO

'li
DEBITO BENEF.

CREDITO BENEF.

R$ 432.355.96 D

R$ 943.207,09 C

,''''\

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf7demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1 .bbx?cld=1 0365 2/2
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DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

07/03/2018 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

S:LVEIRAS - SP

09:26:20

FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

PARCELADATA VALOR DISTRIBUÍDO

lO.11.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL..:

R$ 49.928,64 C

R$ 642.949,65 C

R$ 6.928.77 D

R$ 1 05.628,78 D

R$ 19.383,94 D

R$ 138.575.65 D

R$ 422.361 .15 C

18.11.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 16.629,19 C

R$ 50.439.50 C

R$670,68 D

R$ 13,413,73 D

R$ 52.984,28 C

30.11.2016 PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 5.556,29 C

R$ 178.061,42 C

R$ 1.836,17 D

R$ 36.723,53 D

R$ 145.058,01 C

08.12.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

TOTAL=

R$ 35.170,31 C

R$ 279.559.47 C

R$ 3.147.29 D

R$ 311 .582.49 C

09.12.2016 PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OB COR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL:

R$ 46.975.13 C

R$ 215.975,57 C

R$ 2.629.50 D

R$ 83.717.74 D

R$ 19.542,01 D

R$ 52.590,13 D

R$ 104.471 ,32 C

20.12.2016 PARCELA DEIPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

DEDUCAO FUNDEB

TOTAL:

R$ 19.586,33 C

R$ 211 .959,40 C

R$ 2.31 5.45 D

R$ 46.309,14 D

R$ 182.921 .14 C

29.12.2016 PARCELA DEIPI

PARCELA DEfR

RETENCAOPASEP

R$ 10.161.05 C

R$ 200.766,84 C

R:B 2.109,27 D

https://www42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802 .4647,4652,0,1,1 .bbx?cid=1 9750 1/2
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DEDUCAOFUNDEB

TOTAL

R$ 42.185,57 D

R$ 166.633,05 C

30.12.2016 PARCELA DEÊR

RETENCAOPASEP

DEDUCAOFUNDEB

TOTAL:

R$ 454.866.59 C

R$ 4.548.66 D

R$ 87.073,61 D

R$ 363.244,32 C

TOTAIS PARCELA DESPI

PARCELA DEIR

RETENCAOPASEP

RFB-PREV-OBCOR

RFB-PREV-PARC60

DEDUCAO FUNDEB

R$ 184.006,94 C

R$ 2.234.578,44 ç

R$ 24.185,79 D

R$ 189.346,52 D

R$ 38.925,95 D

R$ 416.871 ,36 D

DEBITO FUNDO

CREDITOFUNDO
R$ 669.329,62 D

R$ 2.418.585,38 C

TOTALDO$REPASSESNOPERIODO

DEBITO BENEF.

CREDITO BENEF.
R$ 669.329,62 D

R$ 2.418.585,38 C

')

https://'avwv42.bb.com.br/portalbb/daf/demonstrativo,802,4647,4652,0,1,1 .bbx?cid=1 9750 2/2
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ESTADO
UNIDADE REGIONAL DE GUARATmGUETÁ : ÜIi:Ü'

EXPEDIENTE:

INTERESSADO

rc - 210/014/18
EDSON MANDES MOTA

EX-PREFEITO MtJNICIPAL DE SILVEIRAS

PEDIDO DE REEXAME INTERPOSTO CONTRA DECISÃO

PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO TC-
2645/026/15.

ASSUNTO

Excelentíssi.ma Conselheira
,' \

Por i.ntermédio do presente expediente o Sr

Edson Mandes Mota, ex-prefeito muni.cipa] de Si].fieiras,

representado por sua advogada, interpõe Pedido de Reexame contra

decisão proferida nos autos do Processo TC-2645/026/15.

Encaminhe-se ao Cartório da Excelentíssi.ma

Senhora Conselheira Cristlana de ,ç;ilígqro Moraes, nos termos do

i.nciso 1, do artigo I', da 02/2000

GDUR--14, em de 2018

SI

DS-5 COD. 194
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

Expediente TC-210/014/18 (ref TC-2645/026/15)

Interessado Edson Mandes Mota, ex-Prefei.to do Município
de Salvei.ras, em petição subscrita por
Luciana Carvalho de Castão (OAB/SP n'
2 8 8 . 8 04)

Matéria Contas Anuais. Exercício de 2015. Pedido de
reexame i.nterposto em face da decisão
proferi-da, em Sessão de 26/09/17, pela
Primeira Câmara, que se posicionou pela
emi-ssão de parecer desfavorável

.''b.
!

Em exame Documentação complementar

Ao Cartório, para juntar a referida
documentação complementar aos autos do TC-2645/026/15 (Contas
da Prefeitura de Silveiras exercício de 2015)

Após a juntaria, os autos que abri.gam as
contas da Munici-pari-dado (TC-2645/026/15) devem ser
encaminhados ao MPC, nos termos regimental.s.

'\ Ao Cartório, para cumpri.mento

GCCCM, em 23 de outubro de 2018

é.Z,.Z :,.-.é ykCp'\..''',,.
CRlsvlaliX DE eAsgno' MORDES

Conselheira
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INISTÉRIOPÚBUCODECONTnS
DOESTnDODESAOPAULO

© Ptocu

TC-2645/026/1 5
FI. 353

Processo:

Orgão:
Matéria Em Exame

TC- 2645/026/1 5

Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires

Pedido de Reexame (Contas anuais - exercício 201 5)

Trata-se de pedido de reexame interposto pelo ex-Prefeito do Município,

Edson Mendes Mota, em face do parecer prévio desfavorável às contas do exercício de

2015. emitido pela Primeira Câmara dessa E. Corte (fls. 221/251 e 271/350).
-3

Interposto o recurso em 29.01.2018, por parte legítima e com interesse

recursal, objetivando a reforma da decisão publicada em 15.11.2017(fls. 212/214), a peça foi

recebida como pedido de reexame, sendo o entendimento da Assessoria Técnico-Jurídica

pelo conhecimento do pedido e. no mérito, por seu não provimento (fls. 254/266).

Vieram os autos para manifestação do Ministério Público de Contas como

custos /eg/s (fls. 352).

+

É o breve relatório

Observados os pressupostos de admissibilidade, considerados os termos do

Ato GP n' 07/2017, quanto à suspensão do expediente desta Casa no período de

20.12.2016 a 20.01.2017, deve a peça recursal ser conhecida como Pedido de Reexame,

em conformidade com o artigo 70 e 71 da Lei Complementar n' 709/93.

Conforme termos do referido Parecer, a desaprovação das contas ocorreu em

virtude da ausência de recolhimento de encargos sociais do INSSI da insuficiência de

depósitos de precatórios devidos sob regime especial anual e da não comprovação de

pagamentos de requisições de pequeno valor do períodos do desequilíbrio fiscal registrado

no exercício. caracterizado pelo acentuado índice negativo no resultado da execução

orçamentária (27,86%). sem lastro no resultado financeiro anteriorl déficit financeiro (B$

ã:Q$ã:6Z$.3ã), correspondente a 23,84% da RCLI e elevação da dívida flutuante no cotejo com

as contas do exercício 2014 (de B&.1;3ã9:e42.2ã para BÊ.g:êZi!:gã3.$4), resultando na iliquidez

imediata de 0,091 além das impropriedades praticadas na gestão de pessoal, em

inobservância à vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal. diante do excessivos índices

de despesas com pessoal registrados durante todo o período examinado.

Av. Rangem Pestana, 31 5 - São Paulo - SP - CEP 01 01 7-906
www.mpc.sp.gov.br
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® MINISTERIOPUBUCODECONTnS
DO ESTADO DE SAO PAUIS

0' Piocuíaiiüia

TC-2645/026/1 5
FI. 354

Através de seu arrazoado preliminar (fls. 122/137). o recorrente não demonstra

qualquer inovação aos argumentos apresentados em sede de defesa prévia, vez que se

imitou a repisar alegações tangentes à grave crise financeira do país, como causadora da

diminuição na arrecadação do Município e do não ingresso de recursos esperados para o

exercício, decorrentes de convênios firmados com as esferas Federal e Estadual para

construção do Centro Multiuso. construção de creche e pavimentação de vias públicas,

particularidades que, se afastadas, impediriam a ocorrência de tão elevado déficit

orçamentário.

Insiste também na tese de exclusão dos restos a pagar da memória de

cálculo, no intuito de reduzir o déficit financeiro para BÊ.l:Q56:il2i1.3Q. Quanto aos encargos

do INSS, faz referência ao parcelamento dos débitos, a teor do permissivo legal

estabelecido a partir da edição da LF n' 13.485/2017. E quanto às despesas de pessoal,

alude às providências para a redução do índice aos limites da LRF, mediante corte de

cargos, de horas extras e de concessões de gratificações.

Já no que se refere aos precatórios, em resumo, o recorrente pleiteia o
afastamento da irregularidade, vez que buscou a adequação dos débitos municipais, para

pagamento em conformidade com decisão do STF acerca da modulação dos efeitos da EC

n' 62/20091

+

De relevo acrescentar que as razões complementares (fls. 271/350) reiteram

os termos contidos no pedido preliminar e, até mesmo, em sede de defesa prévia,

especialmente quanto aos resultados fiscais. No entanto, desta feita acrescenta aos autos

documentos probatórios do adimplemento de parcelas do já citado acordo para pagamento

dos débitos de INSS, vencidas no exercício 2016. No mais. apresenta referências ao exame

das contas do exercício 2016 (eTC-4251.989.16-6) para fundamentar a aprovação das contas

ora examinadas. .

Em que pesem as alegações, entende-se inalterado o quadro de graves

irregularidades presentes nas contas em exame, as quais conduziram ao juízo desfavorável

contido no Parecer ora combatido

: Consoante julgamento do STF sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida nas
ADl$ 4:3 prorrogado regime especial de
pagamento de precatórios pelo período de cinco anos, contados a partir de janeiro de 2016, mantidas as
compensações, leilões e pagamentos à vista, previstos os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito
previstos na Emenda Constitucional realizados até a data da decisão, 25.03.2015, data a partir da qual não será
possível a quitação de precatórios por tais modalidades. (Sessão Plenária de 25.03.2015, Acórdão, DJ 06.08.2015,
rel. Ministro Luiz Fux).

Av. Rangem Pestana. 31 5 - São Pauta - SP - CEP 0101 7-906
www.mpc.sp.gov.br
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{ MINISTÉNO PÚBHCO DE COl\ITnS
DOEST:ADODESÃOPAULO

6' Procumdoria

TC-2645/026/1 5
FI. 355

débitos previdenciários e a postergação para

s pelos órgãos técnicos, por este Parques e no

Como é de conhecimento, as irregularidades acima descritas se opõem ao

pnncipio da anualidade e ao regime de competência. além de representarem dano ao erário

além do período fiscal examinado, sobretudo, diante dos reflexos sobre a elevação do
endividamento do Município. Corroborando com tal entendimento, acrescenta-se incidência

de encargos moratórios por inadimplência e/ou atraso em recolhimentos e pagamentos de

obrigações judicia s e previdenciárias, que no caso dos autos representou o montante de B$

Portanto, em que pesem as tratativas do gestor, remanesce o cenário de

desequilíbrio fiscal e a dissonância com o princípio da anualidade e inobservância ao

regime de competência, além das irregularidades no quadro de pessoal do Executivo, que

contribuíram para o acentuado índice de despesas com pessoal durante o períodoexaminado.'

+

Cumpre acrescentar que o Município apresentou recorrência de falhas

também nas mencionadas contas do exercício 2016 (eTC-4251.989.16-6), fato que motivou o
Juízo deste MPC pela rejeição das contas analisadas naqueles autos.

Assim sendo, no mérito, considerando as violações impostas pela
Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, e pelas normas de direito financeiro

estabelecidas na Lei Federal n' 4.320/64. aliando-se às ponderações da ATJ, o MPC conclui

pelo não acolhimento da pretensão de reforma do julgado, devendo o dec/sum ser mantido
por seus próprios, jurídicos e sólidos fundamentos

Nesse contexto, diante da ausência de elementos capazes de alterar os

termos do Parecer recorrido, o Ministério Público de Contas se manifesta pelo
conhecimento do apelo e, no mérito, pelo não provimento.

São Paulo, 23 de novembro de 2018

SARN/

Av. Rangem Pestana, 315 - São Paulo - SP - CEP 01017-906
www.mpc.sp.gov.br





l ciranda Rodríguez
e Palavéri

Advogados

EXCELENTÍSSIMA SENHORIA DOUTOjiA CONSELHEljiA RELATORA

DO PROCESSO TC - 2645/026/15

Prefeitura Municipal de Silveiras

Contas do Exercício de 2QIS

EDSON MENDES MOTA, Ex- Prefeito do

Município de Silveiras, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência,

através de sua advogada que esta subscreve, requerer a juntada do incluso instrumento

de substabelecimento (documento 01), para regularização da representação

processual.

)

Termos em que,

pede deferimento

e 2018

0AB/SPN' 402. 77i

Rua Augusta, no 257, 1o andar, Consolação, São Paulo - SP - CEP: 01305 000
Telefax (PABX): (11) 3257-4512 - )ó(}ó11ó!:míiDln:adv:br - e-mail; mrpm@mrpm.adv.br
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SUBSTABELECIMENTO

Pelo presente instmmento . de substabeleçimmto a

advogada Lucima Corvaho de Castra, inscrita na OAB/SP sob o n' 288.804, substabelece

com reservas de poderei. os que Ihe foram conferidos por Edsan Mandes Mota, ex-Prefeito

do Município de Silveiras, neste Estado, aos advogados- Ma.rcelo Pajaxréri - OAB/SP Ho

] ]4:164, Flávia Mana Palavéri = OAB/SP D' 137.889,. Remata Mana Palavéri Zamaro -

OAB/SP n' 376.248, alga-Amena Gonzaga Vieim - OAB/SP n' 402.771 e Álvaro Manas

Morgada Júnior -. OAB/SP n'224.095, e wspectivamente, os estudantes de direito Márcia

Mana Sobres, portadom do RG n'. 26.240.212-9, Cristiane Santos Nascimento, portadora

do RG n' 43.279.}17-6- OAB/SP n' 223.924--E,. Guilhem)e Santos Manias, portador. do

RG n'.52.635.954-7 = OAB/SP n' 223.373- E, Bárbara ganchos Este'ves, portadora do RG

n' 47.879561'0 e Júlia Silvo Esteves,. .portadom do RG n1 50,974.572-6, , todos com

escritório na Rua Augusta, 257 -- 1' .andar .- Consolação, para o üim .de acompanha e

promover todos os fitos de deles% tomar vistas e extrair cópias xerográficas dos autos do

processo junto aos autos do processo 711'2ó4Sd02á/7S e de-seus respectivos acessórios, que

se encontram em tiâmite no E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, 14 de novembro de 2018
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38a Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. realizada no Auditório

Prof. rosé Luiz de Anhaia Mello' â
TC-002645-026-15

Municipal
Item 39

DECISÃODOTRIBUNALPLENO

DATA DA SESSÃO -05-12-2018

'x.
Apresentado o relatório pela Conselheira Cristiana de Castro Moraes,

Relatora, o Dr. Marcelo Palavéri, advogado, produziu sustentação oral, que
constará na íntegra das correspondentes notas taquigráficas, juntadas aos autos,
e, em seguida, a pedido da Relatora, foi o presente processo retirado de pauta,
com retorno automático na pauta da próxima sessão do Tribunal Pleno.
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PRESIDENTE - CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS RAFAEL
NEUBERN DEMARCHI COSTA

1- Notas Taquigráficas e Relatório da Relatora, juntados pela SDG-l;
2 - À SDG-3 para incluir na próxima sessão;
3 - Ao Gabinete da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, para o que
determinar.

SDG-l, em 06 de dezembro de 2018

ALEXANDRETEIXEIRACARSOLA
DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO

NA AUSÊNCIA EVENTUAL DO SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

SDG-l/ESBP/pl/cli

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906 PABX 3292-3266
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38a SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO, REALIZADA EM 5 DE
DEZEMBRO DE 2018, NO AUDITÓRIO "PROFESSOR ROSÉ LUIZ DE ANHAIA
MELLO"

PRESIDENTE - Conselheiro Renato Martins Costa
RELATORA - Conselheira Cristiana de lastro Moraes
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
Demarchi Costa
SECRETARIO - Sérgio Ciquera Rossi
PROCESSO - TC-002645/026/15
MUNICÍPIO: Silveiras.
PREFEITO: Edson Mendes Mota.
EXERCÍCIO: 2015.

REQUERENTE: Edson Mendes Mota - Prefeito à época.
EM JULGAMENTO: Reexame do Parecer da E. Primeira Câmara,
09-17, publicado no D.O.E. de 15-11-17.
ADVOGADA: Luciana Carvalho de lastro (OAB/SP ne 288.804).
ACOMPANHA: TC-002645/126/15 e Expedientes: TCs
028672/026/16, 029964/026/16, 000959/026/17
016177/026/17, 007935/026/16 037113/026/15,
028293/026/15 028284/026/15.
PROCURADOR DE CONTAS: João Paulo Giordano Fontes.

FISCALIZAÇÃO ATUAL: UR-14 - DSF-ll.

Rafael Neubern

em sessão de 26

011663/026/16
007963/026/17
036929/026/15

PRESIDENTE - Senhores Conselheiros, senhor Procurador-Geral do
Ministério Público de Contas e Senhor Secretário-Diretor Geral. No Item 39 há
pedido de sustentação oral. Apregoo o doutor Marcelo Palavéri, eminente
advogado, para que assuma a Tribuna da Defesa.

Cumprimento o ilustre Advogado, e a palavra é da Conselheira Cristiana de
Castra Moraes, para o relatório.

'')

RELATORA - Senhor Presidente, senhores Conselheiros, senhor
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, senhor Procurador-Chefe da
Fazenda do Estado, senhor Secretário-Diretor Geral, também cumprimento o
doutor Marcelo Palavéri, ilustre defensor. Item 39. Em análise Pedido de Reexame

interposto por Edson Mendes Mota, Prefeito Municipal à época, em face da decisão
proferida pela Primeira Câmara, que se posicionou, ao apreciar as contas de 2015
da Prefeitura Municipal de Silveiras, pela emissão de parecer desfavorável à sua
aprovação

(KELATÓKiOJUNrAOOAosAUTos)

PRESIDENTE - A palavra é da defesa, pelo prazo regimental
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DOUTOR MARMELO PALAVERI - Nobre Presidente deste Colegiado Doutor
Renato Martins Costa, nobre Relatora Doutora Cristiana de Castro, demais
Conselheiros, Doutor Rafael Demarchi representante do Ministério Público de
Contas, Doutor Sérgio Siqueira Rossi membro e representante da Secretaria-
Diretoria Geral, todos aqueles que nos acompanham presentemente e de forma
remota, bom dia a todos.

O que nos animou a vir a esta Tribuna para promover a sustentação oral em
defesa das contas de Silveira, em nome do senhor Edson Mendes Mota, de 2015, foi
o fato de que ontem, na sessão da Segunda Câmara, o Município teve as contas de
2016 julgadas regulares. Trata-se do TC-4254/989/16, relatado pelo Doutor Josué
Romero, que mereceu, unanimemente, o julgamento pela regularidade.

No nosso modo de ver, todas essas cinco questões que Vossa Excelência
apresentou como irregularidades - déficit orçamentário, déficit financeiro,
precatórios, encargos sociais e gastos com pessoal - têm correspondência no que
aconteceu no julgamento das contas 2016, o que permitiria, no nosso modo de ver,
o julgamento também pela regularidade das de 2015, motivo pelo qual estamos
aqui para tentar demover o julgamento e promover a sua alteração.

Na ordem dos fatos. O déficit orçamentário inicialmente pactuado seria da
ordem de 27,86%, como diz o Tribunal de Contas. No nosso modo de ver, numa
tese já conhecida desta Corte e que não vou ficar em delongas sobre o debate, o
que o Município pleiteia é que, na verdade, calcule-se esse déficit a partir das
despesasliquidadas.

Calculando isso a partir das despesas liquidadas, no cálculo que
apresentamos no reexame, pela outra advogada que me precedia nos autos, o
percentual de déficit orçamentário seria da ordem de 9,91%.

Se abatermos o superávit de 2014, que veio para dentro do..exercício - em
2014, as contas também foram aprovadas, TC-553/026/14 relatado pelo Doutor
Edgard Camargo Rodrigues - nós teríamos um déficit orçamentário de 4,71%, o
que seria, como sabido, menor do que um mês da arrecadação do Município, algo
em torno de 17 dias.

Usando esse aspecto e mais o fato de que em 2016 tivemos as contas
aprovadas, onde se verificou um superávit de 12,13%, nós entendemos que o
contexto da evolução dos aspectos orçamentários e financeiros são suficientes
para promover a regularização das contas e o entendimento de que isso está
regular.

O mesmo aconteceria com os déficits financeiros e com o aspecto
relacionado com a iliquidez imediata, porque um é reflexo do outro e em 2016
todos esses aspectos foram efetivamente sopesados pela decisão.

Passo a falar dos outros três itens que restavam, que seriam os encargos
sociais, gastos com pessoal e precatórios, e faço nessa ordem.

Encargos sociais, o que aconteceu? Houve o parcelamento com base na
Medida Provisória 778/2017, na Lei 13.485/2017. Há uma divergência dentro dos
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autos no sentido de ter uma dificuldade em entender onde esse parcelamento está
aprovado, mas isso fica claramente resolvido com alguns aspectos.

Primeiro, juntou-se no memorial uma declaração da contadora Eliane
Sodero Boaventura, em que diz que houve retenção do FPM desses valores, ou seja,
isso foi pago com a retenção do FPM. Se Vossa Excelência retornar às contas de
2016, isso também foi aprovado e as de 2014 também.

Na de 2014, para se ter uma ideia, o Doutor Edgard, quando apresenta a
decisão no parecer publicado, há uma ementa, inclusive, falando da aderência do
refinanciamento previsto na Lei Federal 13.485 C-.) e vai fazendo considerações a
respeito, de modo que esse aspecto dos encargos sociais, ainda que conheçamos a
posição de Vossa Excelência, Doutora Cristiana, está dentro da orientação
jurisprudencial dominante deste Tribunal, de modo que nos parece ser uma
matéria que poderia ser relevada nesse aspecto.

Quanto aos gastos com pessoal, de novo, a conta de 2016 nos socorre,
porque em 2016 houve o retorno para os percentuais estabelecidos pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, ou seja, dentro do prazo estabelecido pela Lei houve a
mudança dos parâmetros da Prefeitura e houve a atenção àquilo que o Tribunal
estabelece.

Em 2015 houve uma queda de arrecadação, aumento de despesa, por isso a
despesa de pessoal extrapolou, mas, em 2016, como reconhecido na decisão do
Doutor Josué, o percentual ficou em 51,65, portanto, dentro dos parâmetros
admitidos. Isso está nesse documento que é de 2016 e está na manifestação da ATJ
de 2016, que fizemos juntar também nas contas de 2015.

Nesse momento, também, fizemos a prova de que houve corte de gastos
com cargos, proibição de realização de horas extras, em 2015, em função da
Portaria nQ 95 de 2015, e também corte de gratificações, de modo que, no nosso
modo de ver, seria superada a matéria relacionada com o artigo 22 da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Resta, por fim, a questão dos precatórios, no nosso modo de ver. O que
aconteceu quanto aos precatórios? O Município, como Vossas Excelências sabem,
está subordinado, ou estava subordinado em 2015, à Emenda Constitucional ng
62/2009, e vinha pagando anualmente os valores relacionados aos precatórios.

Em 2014, ele foi chamado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo
Departamento de Precatórios, e recebeu uma notícia de que deveria promover o
pagamento em cinco anos. Ele tentou se adequar a isso e conseguiu, tanto que teve
as contas de 2014, já mencionadas aqui nessa Tribuna, relatadas pelo doutor
Edgard, julgadas regulares e aprovadas, e em 2015 ele teve relativamente uma
dificuldade nessa questão relacionada aos precatórios.

O ano de 2015 foi exatamente aquele em que o Supremo Tribunal Federal,
ao estabelecer critérios para modulação das decisões das ADINs, já conhecidas
deste Tribunal, começou a repensar essa matéria, a ponto de que, em 2016, temos
a edição da Emenda Constitucional ng 94, que trouxe uma nova regulamentação do
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assunto. Em 2016, o Tribunal reconhece a regularidade dos pagamentos de
precatórios, tanto que, como mencionei. aprovou as contas ontem.

Parece-nos que, em função desse aspecto, teríamos condições de ver
relevada essa questão dos precatórios, graças à sistemática adotada pelo
Município, ao longo de todos os anos, desde a edição da Emenda Constitucional ng
62, depois com a Emenda Constitucional ng 94.

Então, o que pleiteamos é que, na sequência das contas de 2014 a 2016, a de
2015, em função dessas circunstâncias que se comunicam com as contas passadas
e com a conta futura, sejam também relevadas e consideradas regulares, tendo em
vista a possibilidade desta Corte assim decidir.

E o que temos a considerar, tendo em vista a pretensão de fazer isso o mais
rápido possível, contribuindo para a rapidez da sessão de hoje. Obrigado.

PRESIDENTE - O Tribunal que agradece e cumprimenta a Vossa Excelência
Conselheira Cristiana com a palavra.

RELATORA - Senhor Presidente, senhores Conselheiros, a minha intenção
era votar agora, depois da sustentação oral. mas considerando os argumentos
trazidos, em função, principalmente, da conta de 2016 aprovada ontem e que ainda
não tive acesso a esses votos, vou retirar de pauta, trazendo na próxima sessão.

PRESIDENTE

proxima sessão.
Perfeitamente. Retirado de pauta, com inclusão para a

DECISÃO CONSTANTE DE ATA: Apresentado o relatório pela Conselheira
Cristiana de Castro Moraes, Relatora, o Dr. Marcelo Palavéri, advogado, produziu
sustentação oral, que constará na íntegra das correspondentes notas
taquigráficas, juntadas aos autos, e, em seguida, a pedido da Relatora, foi o
presente processo retirado de pauta, com retorno automático na pauta da próxima
sessão do Tribunal Pleno.

Taquígrafos: Angela, Anahy e Nicomedes
SDG-l-ESBP
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TRIBUNALPLENO SESSÃO DE 05/1 2/201 8 ITEM NO 039

TC-002645/026/15
Município : Silveiras .
Prefeito(s): Edson Mendes Mota
Exercício: 2015
Requerente(s) : Edson tendes Mota - Prefeito à época
Em Julgamento: Reexame do Parecer da E. Primeira
sessão de 26-09-17, publicado no D.O.E. de 15-11-17
Advogado(s) : Luciana Carvalho de Castão (OAB/SP n' 288.804)
Acompanha(m): TC-Ó02645/126/15 e Expediente(s): TC-
O11663/026/16, TC-028672/026/16, TC-029964/026/16, TC-
000959/026/17, TC-007963/026/17, TC-016177/026/17,
TC-007935/026/16, TC-037113/026/15, TC-036929/026/15,
TC-028293/026/15 e TC-028284/026/15.
Procurador(es) de Contas: Jogo Paulo Giordano Fontes.
Fiscalização anual: UR-14 -- DSF-ll

Cama r a , em

Em análise pedido de reexame interposto (fls. 221/251), em
29/01/18, por Edson Mendes Mota, Prefeito Municipal à época, em peça assinada por
sua advogada, em face da decisão (fls. 173/209) proferida, em Sessão de 26/09/17,
pela Primeira Câmara, que se posicionou, ao apreciar as contas de 2015 da Prefeitura
Municipal de Silveiras, pela emissão de parecer desfavorável à sua aprovação,
publicado no DOE de 15/11/17(fls. 214).

A rejeição das contas recaiu sobre o desequilíbrio fiscal
verificado, tendo em vista o resultado negativo apurado na execução orçamentária e o
déficit financeiro registrado no exercício, repercutindo no quadro de iliquidez
apresentado frente às obrigações de curto prazo.

Também contribuíram para reprovação a falta de
recolhimento de encargos sociais, depósito insuficiente para pagamento de precatórios,
ausência de efetiva demonstração do cumprimento dos requisitórios de baixa monta e
desatendimento do artigo 22, parágrafo único, da LRF, tendo em vista as vedações
estabelecidas no período em que despesas com pessoal atingiram o limite prudencial.

No voto condutor do parecer desfavorável, ora impugnado
nesta fase processual, foram consignados, a esse respeito, os seguintes fundamentos:

Por outro lado. observo que a instrução apontou a existência de
impropriedades com gravidade suficiente para a emissão de parecer
desfavorável à aprovação das contas. recaindo sobre o desequilíbrio
fiscal verificado, considerando o resultado negativo apurado na execução
orçamentária e o déficit financeiro registrado no exercício, a redundar no
quadro de iliquidez apresentado frente às obrigações de curto prazo-
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Igualmente. a falta de recolhimento de encargos sociais e as objeções
suscitadas à aferição do cumprimento das obrigações judiciais, tendo em
vista o depósito Insuficiente para cobertura da parcela anual de
precatórios e ausência de efetiva comprovação do adimplemento dos
requisitórios de baixa monta incidentes no exercício

Demais disso. anoto que os aspectos verificados na gestão de pessoal
também contribuíram para a desaprovação das contas. diante da prática
de condutas administrativas vedadas no período em que as despesas
laborais atingiram o limite prudencial, em vista do que dispõe o artigo 22.
parágrafo único. da Lei de Responsabilidade Fiscal

Sob o prisma fiscal, vejo que o déficit de R$ 6.25 milhões na execução
orçamentária (-27,86% da receita auferida) foi amparado, em parte, pelo
superávit financeiro (R$ 1,17 milhão) trazido do ano anterior, sendo
realizados investimentos na ordem de R$ 8,66 milhões no exercício.

Noto que o déficit financeiro apurado (R$ 5.08 milhões) é equivalente a
23.84% da receita realizada no exercício (R$ 22,44 milhões).
representando 81 dias de arrecadação'. cujo panorama se mostra
suficiente para afetar o equilíbrio das contas.

Ressalto que esse resultado deficitário se mostrou bastante expressivo
(quase 2,7 meses), por superar a 01 (um) mês de arrecadação. cujo
parâmetro vem sendo utilizado por este E. Tribunal para avaliação da
capacidade de reversão do desequilíbrio fiscal.

Também, nessa perspectiva. avalio a repercussão do referido déficit
financeiro na liquidez da municipalidade (R$ 0.09 para cada real devido)
frente às obrigações de curto prazo (R$ 5.67 milhões). não dispondo de
capacidade suficiente para a sua quitação.

Ainda que os valores inscritos em restos a pagar não processados (R$
4,03 milhões) fossem desconsiderados, observo que o saldo
remanescente da dívida (R$ 1,64 milhão) não teria cobertura suficiente
no superávit financeiro obtido no exercício anterior (R$ 1,17 milhão).
permanecendo a descoberto, débitos de R$ 470 mil, aproximadamente.

Nesse contexto. urge ao Executivo a adição de providências
necessárias, com vistas ao efetivo acompanhamento das receitas no
curso da execução orçamentária. seja melhorando o seu desempenho
na cobrança dos valores inscritos em dívida ativa. sem prejuízo de
conferir especial atenção ao gerenciamento das despesas, em vista do
que dispõe o artigo 9' da Lei de Responsabilidade Fiscal. com o seu
devido contingenciamento. de modo a evitar a Insuficiência financeira
apontada a repercutir no cumprimento de suas obrigações

Isso se observa não só em relação ao passivo de curto prazo.
constituído, sobretudo. por despesas inscritas em restos a pagar, cujo
panorama de desequilíbrio também é verificado na administração da
dívida judicial e dos encargos sociais devidos, sendo este cenário
suficiente para reprovação das contas de 2014 da municipalidade. por
esta C. Primeira Câmara (TC-553/026/14 - Sessão de 01/03/16 -
Conselheiro Relator Edgard Camargo Rodrigues). em decisão de
primeira instância.
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Noto que a Prefeitura Municipal não logrou êxito em demonstrar o pleno
atendimento às disposições constitucionais (artigo 97, $ 1', inciso 11, do
ADCT, incluído pela EC no 62/09). deixando de depositar. integralmente,
o valor exigido da parcela devida. como reclamado pela fiscalização. sob
o regime anual de pagamento a que se encontra submetida para o
adimplemento de precatórios.

Também restou sem o pertinente esclarecimento o volume de
requísitórios de baixa monta exigível no exercício. prejudicando a
aferição do cumprimento das obrigações exigíveis no prazo legal

Ressalto que a quitação de precatórios deve superar o exercício de
2020, como restou apontado no laudo de inspeção, em respeito ao prazo
assentado pelo Supremo Tribunal Federal, na modulação dos efeitos da
referida emenda constitucional.

Agrava o quadro de desequilíbrio fiscal apresentado no exercício em
apreço o parcelamento de encargos sociais (INSS) (competências
13/2014 a 02/2015 em 60 parcelas mensais), repetindo-se o
procedimento outrora criticado por esta C. Primeira Câmara quando da
apreciação das contas de 2014 da municipalidade(TC-553/026/14).

Nesse sentido

Além disso. a instrução indicou a falta de recolhimento dos valores
devidos ao regime de previdência (parcelas patronal e dos segurados -
competências de março, abril e maio/2014 - R$ 679.505.02), no
exercício examinado.

O parcelamento do montante envolvido em 60 prestações mensais,
noticiado por meio da declaração da Secretaria Municipal da Fazenda (fl.
1500 do anexo VIII) e dos documentos de fls. 1501/1512 do anexo Vlll,
não regulariza a inadimplêncía da Prefeitura em relação às contribuições
devidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social.

Como se sabe, o posterior refinanciamento da dívida, com parcelas a
vencer após o encerramento do mandato, não suplanta a anomalia, pois
transgredido o princípio da anualidade. como se sabe, relevante à
manutenção do equilíbrio fiscal almejado pela Lei Complementar Federal
n' 101/00, comprometendo, via de consequência, orçamentos e gestões
futurasU

É de rigor ressaltar, a esse respeito, que o referido parcelamento não
regulariza a impropriedade destacada. na medida em que o julgamento
das contas importa a análise da gestão fiscal do período. regulado pela
Lei de Responsabilidade Fiscal. a qual impõe a gestão transparente e
planejada, sendo que despesas com encargos são cogentes. diante de
sua natureza tributária e previdenciária. não alcançadas pelo poder
discricionário da administração

Ademais. pondero que o parcelamento determinará a redução da
capacidade de manutenção dos serviços e de investimentos necessários
ao atendimento das demandas da população, além de alterar o resultado
financeiro e orçamentário do período. com o diferimento do débito de
obrigação imediata a longo prazo, não abonando a gestão fiscal
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encerrada. em sua essência. porque ausentes a transparência e
planejamento.

(... )

Também não se deve perder de vista. no âmbito de análise das contas.
que a gestão de pessoal empreendida pela municipalidade no exercício
caminhou na contramão das diretrizes preconizadas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal

Noto que a receita corrente líquida pouco variou em relação ao ano
anterior. registrando ligeira queda de 0,61% no exercício (R$ 130 mil.
aproximadamente) para legitimar o acréscimo de quase R$ 2.8 milhões
nos gastos de pessoal realizados (+27.31%). de R$ 10.086 milhões, em
2014 (46,99% da RCL). para R$ 12,901 milhões, em 2015 (60.48% da
RCL)

Cumpre assinalar que a trajetória de crescimento das despesas de
pessoal seguiu trajetória ascendente no curso do exercício.
ultrapassando o limite prudencial (de 51.30% da RCL) já no primeiro
quadrimestre (53.22%). situação verificada também desconsiderando os
ajustes efetuados pela fiscalização na composição dos gastos (51 .78%)

Cabe lembrar que a Prefeitura Municipal foi alertada. por 03 (três) vezes
quanto à superação do limite legal de despesa, nos termos do artigo 59
$ 1'. incíso 11, da Lei Complementar n' 101/00.

Nesse cenário nada animador, em termos fiscais, a municipalidade, após
superar o limite prudencial de gastos com pessoal, continuou a
desembolsar valores no pagamento de horas extras e gratificações em
patamar não ratificado pela fiscalização. seja questionando o caráter de
complementação salarial, no primeiro caso. ora criticando a ausência de
critérios objetivos para a fixação do percentual do benefício funcional
concedido.

Demais disso, observo que a Prefeitura Municipal destinou recursos
financeiros no pagamento de encargos moratórios incidentes nas
contribuições sociais recolhidas em atraso. além da nomeação de
assessores e diretores em cargos em comissão' no período Vedado pelo
artigo 22. parágrafo único. da Lei de Responsabilidade Fiscal'

7 êiinsiderando:
R$ 22.446.321.68 (receita auferida) : 12 meses = R$ 1.870.526,80 (1
mês de arrecadação) : 30 dias = R$ 62.350,89(1 dia de arrecadação).
Assim, têm-se, portanto
R$ 5.085.676,35 (déficit financeiro) : R$ 62.350,89 = 81 dias de
arrecadação.
8 Fls. 288-A do Anexo ll
9 Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
ans. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
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:
1 - concessão de vantagem. aumento. reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial
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ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no
inciso X do art. 37 da Constituiçãol
11 - criação de cargo. emprego ou funçãol
111 -- alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesas
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 seguranças
V - contratação de hora extra. saldo no caso do disposto no incisa ll do $
6' do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes
orçamentárias

De sua parte, o recorrente alegou, em relação ao resultado
apurado, que o Município registrou déficit de 9,91%, considerando a despesa liquidada,
conforme metodologia de cálculo da STN, com base no Relatório Resumido de
Execução Orçamentária.''\

Assinalou que o déficit apontado foi desencadeado pela
frustração das receitas e por empenhos de despesas de capital, em razão de
convênios firmados com os Governos Federal e Estadual para construção de centro
multiuso e creche e pavimentação de vias públicas, ensejando a abertura de créditos
especiais para amparar gastos com investimentos.

Também ressaltou que a anulação de empenhos globais
relativos aos contratos de obras traria prejuízos ao município, uma vez que as leis que
autorizaram o crédito especial antecederam os últimos 04 (quatro) meses do exercício,
sendo vedada sua reabertura no exercício seguinte, nos termos do artigo 167, $ 2', da
Constituição Federal.

Quanto ao resultado financeiro, alegou o recorrente que o
elevado déficit foi motivado pela inclusão de restos a pagar não processados,
argumentando que referidos valores são contabilizados no passivo circulante quando a
despesa estiverpronta para pagamento, tendo em vista o disposto nos artigos 36 e 92
da LeiFederal n'4.320/64.

Nesse sentido, entendeu que o resultado financeiro alcançou
a cifra de R$ 1 .056.121 ,30, se desconsiderados os valores inscritos em restos a pagar
não processados no cálculo apresentado.

No que tange às obrigações judiciais, disse que o Município
procurou atender as disposições da EC n' 62/09.

Alegou, a esse respeito, que foi celebrado acordo para
quitação de débito pendente' sendo efetivado em 2014, no seu entender, além de

consignar que houve adequação da situação de precatórios junto ao DEPRE em 2015,
com o pagamento da primeira parcela.
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Sobre a diferença na contabilização das obrigações judiciais,
disse que manteve escriturado, em relação a precatórios de pessoal, o valor do ano
anterior para fechamento do balanço, considerando que as informações do DEPRE não
foram obtidas em tempo hábil, sendo que após o recebimento do relatório emitido pelo
TRT da 15; Região os ajustes necessários foram realizados, reportando-se ao
demonstrativo da dívida fundada.

Quanto os requisitórios de baixa monta, considerou que
nada de irregular ou pendência foi constatado.

Em relação aos encargos sociais, entendeu que a situação
do parcelamento de INSS foi regularizada, com base nas disposições da Lei Federal n'
13.485/17, reportando-se. a seu favor, decisão proferida por este Tribunal na
apreciação das contas de 2014 (TC-533/026/14).

No tocante aos gastos com pessoal, alegou que o aumento
percentual foi motivado pela queda na arrecadação.

A esse respeito, consignou o recorrente que providências
foram adotadas para redução de despesa, ressaltando o corte de cargos e
gratificações e a proibição de horas extras (Portaria n' 95/15), cujo reflexo desse recuo
somente poderia ser constatado posteriormente.

Nesse sentido, alegou que as despesas com pessoal
retomaram aos limites estabelecidos pela LRF no ano seguinte (2016), atingindo o
patamar de 51 ,67% da receita corrente líquida.

Também destacou o recorrente que as gratificações
ocorreram por necessidade do serviço e em cumprimento das condições para o seu
recebimento.

Por fim, requereu o provimento do recurso, de modo a
alterar o parecer emanado na decisão impugnada, com a consequente a aprovação
das contas em análise.

A Assessoria Técnica (fls. 254/265), por suas unidades
especializadas, não acolheu as razões ofertadas pelo recorrente.

Sob o aspecto contábil, a ATJ assinalou que o resultado da
execução orçamentária é apurado pela diferença entre a receita orçamentária
executada (arrecadada) e a despesa orçamentária executada. (empenhada) no período,
nos termos do artigo 35 da Lei n' 4.320/64.

Também ratificou o resultado financeiro apurado na
instrução (déficit de R$ 5.085.676,35), correspondendo a mais de 02 (dois) meses de
arrecadação, em desacordo com o parâmetro aceito pela jurisprudência deste Tribunal.
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Ressaltou que o endividamento de curto prazo é composto
por despesas processadas (R$ 1.563.430,97) para as quais a Municipalidade não
dispunha de cobertura monetária suficiente, ao registrar disponibilidade financeira de
R$ 492.940,92 ao final do exercício.

Também consignou a ATJ que os restos a pagar não
processados continuam a expressar condição de pagamento, na medida em que
deixaram de ser cancelados.

Demais disso, considerou que as falhas relativas a
precatórios não foram afastadas, além de consignar que a criação de endividamento
prolongado pela falta de pagamento de encargos sociais configura ato diverso dos
preceitos fiscais, podendo afetar, no futuro, o financiamento de programas
governamentais.

A Chefia da ATJ (fls. 266) opinou pelo não provimento do
apelo, mantendo-se a reprovação das contas com base nos termos estabelecidos no
parecer emitido pela Primeira Câmara.

Na sequência, o recorrente trouxe documentação
complementar (fls. 271/350) repisando, em linhas gerais, aspectos suscitados na peça
recursal em exame.

Em reforço, o recorrente disse que a queda na arrecadação
e do repasse do FPM incide diretamente nas finanças municipais, tendo em vista que
as despesas fixas de prestação de serviços essenciais e contínuos aumentam em
decorrência da correção anual.

Alegou que a Prefeitura teve de empenhar a sua totalidade,
em relação aos recursos conveniados, embora o recebimento dos valores seja
parcelado, uma vez que os investimentos dependem de licitação, impondo a reserva
orçamentária integral, considerando as disposições do artigo 7', $ 2', inciso 111, da Lei
no 8.666/93.

Também justificou o elevado déficit apontado, sob o
argumento de que os empenhos relativos a despesas de capital com recursos de
convênios, na ordem de R$ 4 milhões, deveriam ter sido cancelados ao final do
exercício, na medida em que os recursos não foram recebidos pelo Município, em
decorrência dos repasses parcelados.

Pleiteou a exclusão de restos a pagar não processados no
cálculo, tendo em vista que esta Corte tem relevado resultados financeiros negativos,
sendo inferior a 01 (um) mês de arrecadação o déficit apurado, se computadas as
despesas liquidadas e processadas.
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Demais disso, consignou que o resultado deficitário
apontado foi atípico, tendo em vista os superávits obtidos na execução orçamentária
nos dois primeiros anos de mandato (2013 e 2014), situação que se repete nas contas
de 2016 (e-TC-4251/989/16-6), além de discorrer sobre contabilização de restos a
pagar e procedimentos de anulação e reforço de empenho, dando ênfase a dispositivos
da Lei n' 4.320/64.

Quanto a precatórios, disse que a EC n' 94/16 permitiu a
quitação de valores devidos até o ano de 2020, nos termos do artigo 101 do ADCT,
alcançando os débitos referentes ao exercício de 2015, também ressaltando que a
situação foi integralmente regularizada no ano seguinte, com destaque para
manifestação favorável da ATJ nas contas de 2016.

No mais, o recorrente consignou que o parcelamento de
encargos sociais vem sendo cumprido, com o pagamento realizado mediante retenção,
no FPM, do valor da parcela, repísando, em seguida, as alegações trazidas na peça
recursal no que se refere a gastos com pessoal.

Pleiteou, ao final, a aprovação das contas, sem prejuízo de
sua reapreciação pela Assessoria Técnica, considerando a insubsistência dos
apontamentos.

MPC (fls. 353/355) opinou pelo não provimento do pedido de
reexame

É o relatório
GC-CCM-32
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39a Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no Auditório
Prof. rosé Luiz de Anhaia Mello

TC-002645-026-15
Municipal

DECISAODOTRIBUNALPLENO

DATA DA SESSÃO -12-12-2018

Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, dos
Conselheiros Antonio Roque Citadina, Edgard Camargo Rodrigues, Damas

Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro
Josué Romero, preliminarmente o E. Plenário conheceu do Pedido de Reexame e,
quanto ao mérito, ante o exposto no voto da Relatora, juntado aos autos, negou-
Ihe provimento, mantendo-se, por conseguinte, o parecer desfavorável à
aprovação das Contas de 2015 da Prefeitura Municipal de Silveiras, em seus
fundamentos, as demais recomendações e determinações, consignadas na decisão
proferida em primeira instância de julgamento, sem prejuízo de afastar a objeção
quanto a encargos sociais, considerada a adesão ao "refis previdenciário"
estabelecido pela Lei Federal ng 13.485/17.
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> Relatório e voto Cou notas taquigráficas) juntados pela SDG-l.
> Ao Cartório da Relatora para redação e publicação do parecer.
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TRIBUNALPLENO SESSÃO DE 1 2/1 2/2018 ITEM NO 0'i 9

TC- 0 02 645 / 02 6/ 15
Município : Salvei.ras .
Prefeitc>(s): Edson Merdas Mota
Exe=cá.cio: 2015.
Requerente(s) : Edson Mandes Mota - Prefeito à época.
Em Julgamento: Reexame do Parecer da E. Primei.ra Câmara, em
sessão de 26-09--17, publi-cado no D.O.E. de 15-11--17
Advogado(s): Luciana Carvalho de Castro (OAB/SP n' 288.804),
Marcelo Palaveri(OAB/SP n' lt4.1641, Flávia Malta Palaveri.
IOAB/SP n' 137.8891, Remata Marca Palaveri Zamaro (OAB/SP n'
376.248), OIÇA Amélia Gonzaga Vier.ra IOAB/SP n' 402.771) e
Àlvaro Manas Morgado Júri.or (OAB/SP n' 224.095)
Acc>inpanha(m): TC-002645/126/15 e Expedi-ente(s): TC-
O11663/026/16, TC--028672/026/16, TC--029964/026/16, TC--
000959/026/17, TC-007963/026/17, TC-016177/026/17,
TC-007935/026/16, TC-037113/026/15, TC-036929/026/15,
TC-028293/026/15 e TC-028284/026/15.
Procurador(es) de Contas: Jogo Paulo Gi.ordano Fontes
E'iscalização atual: UR-14 - DSF-ll
Sustentação oral proferida em sessãc> de 05-12-18.
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Em análise pedido de reexame interposto (fls. 221/251), em
29/01/18, por Edson Mendes Mota, Prefeito Municipal à época. em peça assinada por
sua advogada, em face da decisão (fls. 173/209) proferida, em Sessão de 26/09/17,
pela Primeira Câmara. que se posicionou, ao apreciar as contas de 2015 da Prefeitura
Municipal de Silveiras. pela emissão de parecer desfavorável à sua aprovação.
publicado no DOE de 1 5/1 1/17(fls. 214).
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A rejeição das contas recaiu sobre o desequilíbrio fiscal
verificado, tendo em vista o resultado negativo apurado na execução orçamentária e o
déficit financeiro registrado no exercício, repercutindo no quadro de iliquidez
apresentado frente às obrigações de curto prazo.

Também contribuíram para reprovação a falta de
recolhimento de encargos sociais, depósito insuficiente para pagamento de precatórios,
ausência de efetiva demonstração do cumprimento dos requisitórios de baixa monta e
desatendimento do artigo 22, parágrafo único, da LRF, tendo em vista as vedações
estabelecidas no período em que despesas com pessoal atingiram o limite prudencial.
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No voto condutor do parecer desfavorável, ora impugnado
nesta fase processual. foram consignados, a esse respeito. os seguintes fundamentos:
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Por outro lado. observo que a instrução apontou a existência de
impropriedades com gravidade suficiente para a emissão de parecer
desfavorável à aprovação das contas. recaindo sobre o desequilíbrio
fiscal verificado. considerando o resultado negativo apurado na execução
orçamentária e o déficit financeiro registrado no exercício, a redundar no
quadro de iliquidez apresentado frente às obrigações de curto prazo-

lgualmente, a falta de recolhimento de encargos sociais e as objeções
suscitadas à aferição do cumprimento das obrigações judiciais, tendo em
vista o depósito insuficiente para cobertura da parcela anual de
precatórios e ausência de efetiva comprovação do adimplemento dos
requisitórios de baixa monta incidentes no exercício.

Demais disso. anoto que os aspectos verificados na gestão de pessoal
também contribuíram para a desaprovação das contas, diante da prática
de condutas administrativas vedadas no período em que as despesas
laborais atingiram o limite prudencial, em vista do que dispõe o artigo 22.
parágrafo único, da Lel de Responsabilidade Fiscal.

Sob o prisma fiscal. vejo que o déficit de R$ 6,25 milhões na execução
orçamentária (-27,86% da receita auferida) foi amparado, em parte, pelo
superávit financeiro (R$ 1,17 milhão) trazido do ano anterior. senda
realizados investimentos na ordem de R$ 8.66 milhões no exercício.

Nato que o déficit financeiro apurado (R$ 5,08 milhões) é equivalente a
23.84% da receita realizada no exercício (R$ 22.44 milhões),
representando 81 dias de arrecadação'. cujo panorama se mostra
suficiente para afetar o equilíbrio das contas.
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Ressalto que esse resultado deficitário se mostrou bastante expressivo
(quase 2,7 meses), por superar a 01 (um) mês de arrecadação, cuja
parâmetro vem sendo utilizado por este E. Tribunal para avaliação da
capacidade de reversão do desequilíbrio fiscal.

Também, nessa perspectiva, avalia a repercussão do referido déficit
financeiro na liquidez da municipalidade (R$ 0.09 para cada real devido)
frente às obrigações de curto prazo (R$ 5,67 milhões), não dispondo de
capacidade suficiente para a sua quitação.

Ainda que os valores inscritos em restos a pagar não processados (R$
4.03 milhões) fossem desconsiderados, observo que o saldo
remanescente da dívida (R$ 1,64 milhão) não teria cobertura suficiente
no superávit financeiro obtido no exercício anterior (R$ 1,17 milhão).
permanecendo a descoberto, débitos de R$ 470 mil, aproximadamente.

Nesse contexto, urge ao Executivo a adoção de providências
necessárias. com vistas ao efetivo acompanhamento das receitas no
curso da execução orçamentária, seja melhorando o seu desempenho
na cobrança dos valores inscritos em dívida ativa, sem prejuízo de
conferir especial atenção ao gerenciamento das despesas em vista do
que dispõe o artigo 9' da Lei de Responsabilidade Fiscal, com o seu
devido contingenciamento, de modo a evitar a insuficiência financeira
apontada a repercutir no cumprimento de suas obrigações.

Isso se observa não só em relação ao passivo de curto prazo
constituído. sobretudo, por despesas inscritas em restos a pagar, cujo
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panorama de desequilíbrio também é verificado na administração da
dívida judicial e dos encargos sociais devidos, sendo este cenário
suficiente para reprovação das contas de 2014 da municipalidade, por
esta C. Primeira Câmara (TC-553/026/14 - Sessão de 01/03/16 --
Conselheiro Relator Edgard Camargo Rodrigues). em decisão de
primeira instância.

Noto que a Prefeitura Municipal não logrou êxito em demonstrar o pleno
atendimento às disposições constitucionais (artigo 97. $ 1', inciso 11, do
ADCT, incluído pela EC n' 62/09), deixando de depositar. integralmente.
o valor exigido da parcela devida. como reclamado pela fiscalização, sob
o regime anual de pagamento a que se encontra submetida para o
adimplemento de precatórios.

Também restou sem o pertinente esclarecimento o volume de
requisitórios de baixa monta exigível no exercício, prejudicando a
aferição do cumprimento das obrigações exigíveis no prazo legal.''\
Ressalto que a quitação de precatórios deve superar o exercício de
2020. como restou apontado no laudo de inspeção, em respeito ao prazo
assentado pelo Supremo Tribunal Federal. na modulação dos efeitos da
referida emenda constitucional

Agrava o quadro de desequilíbrio fiscal apresentado no exercício em
apreço o parcelamento de encargos sociais (INSS) (competências
13/2014 a 02/2015 em 60 parcelas mensais), repetindo-se o
procedimento outrora criticado por esta C. Primeira Câmara quando da
apreciação das contas de 2014 da municipalidade (TC-553/026/1 4).
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Nesse sentido

'Além disco. a instrução indicou a falta de recolhimento dos valores
devidos ao regime de previdência (parcelas patronal e dos segurados --
competências de março, abril e maio/2014 -- R$ 679.505,02), no
exercício examinado.
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O parcelamento do montante envolvido em 60 prestações mensais,
noticiado por meio da declaração da Secretaria Municipal da Fazenda (fl.
1500 do anexo VIII) e dos documentos de fls. 1501/1512 do anexo VIII.
não regulariza a inadimplência da Prefeitura em relação às contribuições
devidas ao Instituto Nacional de Seguridade Social.

Como se sabe, o posterior refinanciamento da dívida, com parcelas a
vencer após o encerramento do mandato. não suplanta a anomalia, pois
transgredido o princípio da anualidade, como se sabe. relevante à
manutenção do equilíbrio fiscal almejado pela Lei Complementar Federal
n' 1 01/00, comprometendo, via de consequência, orçamentos e gestões
futurasU
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É de rigor ressaltar, a esse respeito. que o referido parcelamento não
regulariza a impropriedade destacada. na medida em que o julgamento
das contas importa a análise da gestão fiscal do período, regulado pela
Lei de Responsabilidade Fiscal. a qual impõe a gestão transparente e
planejada, sendo que despesas com encargos são cogentes, diante de
sua natureza tributária e previdenciária, não alcançadas pelo poder
discricionário da administração.
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Ademais, pondera que o parcelamento determinará a redução da
capacidade de manutenção dos serviços e de investimentos necessários
ao atendimento das demandas da população. além de alterar o resultado
financeiro e orçamentário do período. com o deferimento do débito de
obrigação imediata a longo prazo. não abanando a gestão fiscal
encerrada, em sua essência, porque ausentes a transparência e
planejamento.

(...)

Também não se deve perder de vista. no âmbito de análise das contas.
que a gestão de pessoal empreendida pela municipalidade no exercício
caminhou na contramão das diretrizes preconizadas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.

3 Noto que a receita corrente líquida pouco variou em relação aa ano
anterior. registrando ligeira queda de 0,61% no exercício (R$ 130 mil,
aproximadamente) para legitimar o acréscimo de quase R$ 2,8 milhões
nos gastos de pessoal realizados (+27,31%), de R$ 10,086 milhões. em
2014 (46.99% da RCL). para R$ 12,901 milhões, em 2015 (60.48% da
RCL)

Cumpre assinalar que a trajetória de crescimento das despesas de
pessoal seguiu trajetóría ascendente no curso do exercício.
ultrapassando o limite prudencial (de 51.30% da RCL) já no primeiro
quadrimestre (53,22%). situação verificada também desconsiderando os
ajustes efetuados pela fiscalização na composição dos gastos (51 ,78%).
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Cabe lembrar que a Prefeitura Municipal foi alertada. por 03 (três) vezes.
quanto à superação do limite legal de despesa, nos termos do artigo 59,
S I'. incisa 11. da Lei Complementar n' 101/00.

Nesse cenário nada animador, em termos fiscais. a municipalidade, após
superar o limite prudencial de gastos com pessoal, continuou a
desembolsar valores no pagamento de horas extras e gratificações em
patamar não ratificado pela fiscalização, seja questionando o caráter de
complementação salarial, no primeiro caso, ora criticando a ausência de
critérios objetivos para a fixação do percentual do benefício funcional
concedido.

Demais disso. observo que a Prefeitura Municipal destinou recursos
financeiros no pagamento de encargos moratórios incidentes nas
contribuições sociais recolhidas em atraso. além da nomeação de
assessores e diretores em cargos em comissão' no período Vedado pelo
artigo 22. parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal'.

' Considerando:
R$ 22.446.321,68 (receita auferida) + 12 meses = R$ 1.870.526,80 (1
mês de arrecadação) + 30 dias = R$ 62.350.89 (1 dia de arrecadação).
Assim. têm-se, portanto:
R$ 5.085.676,35 (déficit financeiro) 'b R$ 62.350.89 = 81 dias de
arrecadação.
8 Fls. 288-A do Anexo ll.
9 Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
ans. 1 9 e 20 será realizada ao final de cada quadrlmestre.
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Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95%
jnoventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão
referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
1 -- concessão de vantagem. aumento. reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial
ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no
incisa X do art. 37 da Constituiçãol
11 -- criação de cargo. emprego ou funçãol
111 - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesas
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 seguranças
V -- contratação de hora extra. saldo no caso do disposto no incisa ll do $
6o do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes
orçamentárias'

De sua parte, o recorrente alegou, em relação ao resultado
apurado, que o Município registrou déficit de 9.91 %, considerando a despesa liquidada,
conforme metodologia de cálculo da STN, com base no Relatório Resumido de
Execução Orçamentária.

Assinalou que o déficit apontado foi desencadeado pela
frustração das receitas e por empenhos de despesas de capital. em razão de
convênios firmados com os Governos Federal e Estadual para construção de centro
multiuso e creche e pavimentação de vias públicas, ensejando a abertura de créditos
especiais para amparar gastos com investimentos.
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Também ressaltou que a anulação de empenhos globais
relativos aos contratos de obras traria prejuízos ao município, uma vez que as leis que
autorizaram o crédito especial antecederam os últimos 04 (quatro) meses do exercício,
sendo vedada sua reabertura no exercício seguinte, nos termos do artigo 167, $ 2', da
Constituição Federal.
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Quanto ao resultado financeiro, alegou o recorrente que o
elevado déficit foi motivado pela inclusão de restos a pagar não processados.
argumentando que referidos valores são contabilizados no passivo circulante quando a
despesa estiver pronta para pagamento, tendo em vista o disposto nos artigos 36 e 92
da LeiFederaln'4.320/64.

Nesse sentido, entendeu que o resultado financeiro alcançou
a cifra de R$ 1.056.121 ,30, se desconsiderados os valores inscritos em restos a pagar
não processados no cálculo apresentado.

No que tange às obrigações judiciais, disse que o Município
procurou atender as disposições da EC n' 62/09.

5

b.l
©

>

'u





&TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

Alegou. a esse respeito, que foi celebrado acordo para
quitação de débito pendente, sendo efetivado em 2014, no seu entender. além de
consignar que houve adequação da situação de precatórios junto ao DEPRE em 2015,
com o pagamento da primeira parcela.

Sobre a diferença na contabilização das obrigações judiciais.
disse que manteve escriturado. em relação a precatórios de pessoal, o valor do ano
anterior para fechamento do balanço, considerando que as informações do DEPRE não
foram obtidas em tempo hábil, sendo que após o recebimento do relatório emitido pelo
TRT da 15' Região os ajustes necessários foram realizados, reportando-se ao
demonstrativo da dívida fundada.

' b
Quanto os requisitórios de baixa monta, considerou que

nada de irregular ou pendência foi constatado.

Em relação aos encargos sociais, entendeu que a situação
do parcelamento de INSS foi regularizada, com base nas disposições da Lei Federal n'
13.485/17, reportando-se, a seu favor, decisão proferida por este Tribunal na
apreciação das contas de 2014 (TC-533/026/14).

No tocante aos gastos com pessoal, alegou que o aumento
percentual foi motivado pela queda na arrecadação.
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A esse respeito, consignou o recorrente que providências
foram adotadas para redução de despesa. ressaltando o corte de cargos e
gratificações e a proibição de horas extras (Portaria n' 95/1 5), cujo reflexo desse recuo
somente poderia ser constatado posteriormente.
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Nesse sentido, alegou que as despesas com pessoal
retomaram aos limites estabelecidos pela LRF no ano seguinte (2016), atingindo o
patamar de 51,67% da receita corrente líquida./'''''':.

i..''''*

Tambérrl destacou o recorrente que as gratificações
ocorreram por necessidade do serviço e em cumprimento das condições para o seu
recebimento.
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Por fim, requereu o provimento do recurso. de modo a
alterar o parecer emanado na decisão impugnada, com a consequente a aprovação
das contas em análise.

A Assessoria Técnica (fls. 254/265)
unidades especializadas. não acolheu as razões ofertadas pelo recorrente.

por suas
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Sob o aspecto contábil, a ATJ assinalou que o resultado da
execução orçamentária é apurado pela diferença entre a receita orçamentária
executada (arrecadada) e a despesa orçamentária executada (empenhada) no período,
nos termos do artigo 35 da Lei n' 4.320/64.

Também ratificou o resultado financeiro apurado na
instrução (déficit de R$ 5.085.676,35), correspondendo a mais de 02 (dois) meses de
arrecadação, em desacordo com o parâmetro aceito pela jurisprudência deste Tribunal.

Ressaltou que o endividamento de curto prazo é composto
por despesas processadas (R$ 1.563.430,97) para as quais a Municipalidade não
dispunha de cobertura monetária suficiente, ao registrar disponibilidade financeira de
R$ 492.940,92 ao final do exercício.

Também consignou a ATJ que os restos a pagar não
processados continuam a expressar condição de pagamento. na medida em que
deixa ram de ser cancelados.

Demais disso, considerou que as falhas relativas a
precatórios não foram afastadas, além de consignar que a criação de endividamento
prolongado pela falta de pagamento de encargos sociais configura ato diverso dos
preceitos fiscais, podendo afetar, no futuro, o financiamento de programas
governamentais.
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A Chefia da ATJ (fls. 266) opinou pelo não provimento do
apelo, mantendo-se a reprovação das contas com base nos termos estabelecidos no
parecer emitido pela Primeira Câmara. 0
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Na sequência, o recorrente trouxe documentação
complementar (fls. 271/350) repicando, em linhas gerais. aspectos suscitados na peça
recu rsal em exame.' ]

Em reforço, o recorrente disse que a queda na arrecadação
e do repasse do FPM incide diretamente nas finanças municipais, tendo em vista que
as despesas fixas de prestação de serviços essenciais e contínuos aumentam em
decorrência da correção anual.

Alegou que a Prefeitura teve de empenhar a sua totalidade,
em relação aos recursos conveniados, embora o recebimento dos valores seja
parcelada, uma vez que os investimentos dependem de licitação. impondo a reserva
orçamentária integral, considerando as disposições do artigo 7', $ 2', inciso 111, da Lei
no 8.666/93.
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Também justificou o elevado déficit apontado, sob o
argumento de que os empenhos relativos a despesas de capital com recursos de
convênios. na ordem de R$ 4 milhões, deveriam ter sido cancelados ao final do
exercício, na medida em que os recursos não foram recebidos pelo Município, em
decorrência dos repasses parcelados.

Pleiteou a exclusão de restos a pagar não processados no
cálculo, tendo em vista que esta Corte tem relevado resultados financeiros negativos,
sendo inferior a 01 (um) mês de arrecadação o déficit apurado, se computadas as
despesas liquidadas e processadas.

Demais disso, consignou que o resultado deficitário
apontado foi atípico. tendo em vista os superávits obtidos na execução orçamentária
nos dois primeiros anos de mandato (2013 e 2014), situação que se repete nas contas
de 2016 (e-TC-4251/989/16-6), além de discorrer sobre contabilização de restos a
pagar e procedimentos de anulação e reforço de empenho, dando ênfase a dispositivos
da Leino4.320/64.

Quanto a precatórios. disse que a EC n' 94/16 permitiu a
quitação de valores devidos até o ano de 2020. nos termos do artigo 101 do ADCT,
alcançando os débitos referentes ao exercício de 2015, também ressaltando que a
situação foi integralmente regularizada no ano seguinte, com destaque para
manifestação favorável da ATJ nas contas de 201 6.
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No mais, o recorrente consignou que o parcelamento de
encargos sociais vem sendo cumprido, com o pagamento realizado mediante retenção.
no FPM, do valor da parcela, repisando. em seguida, as alegações trazidas na peça
recursal no que se refere a gastos com pessoal.
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Pleiteou, ao final, a aprovação das contas. sem prejuízo de
sua reapreciação pela Assessoria Técnica. considerando a ínsubsistência dos
apontamentos.
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MPC (fls. 353/355) opinou pelo não provimento do pedido de
reexame

A matéria fez parte dos trabalhos deste Tribunal Pleno
na Sessão de 05/12/18, ocasião em que o Dr. Marcelo Palaveri apresentou
sustentação oral de defesa, representando o Ex-Prefeito de Silveiras, em relação
aos pontos suscitados na peça recursal.

Em seguida, os autos foram retirados da pauta de
julgamento, retornando na presente sessão.

É o relatório.
GC-CCM-32
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GC-CCM

TRIBUNALPLENO

SESSÃO DE 12/12/2018 ITEM n' 01 9

Processo

Assunto:

TC-2645/026/1 5

Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Silveiras,
relativas ao exercício de 2015.

Responsável Edson Mendes Mota, Prefeito Municipal à época

:''h Advogados Luciana Carvalho de Castro
Marcelo Palaveri (OAB/SP n'
Palaveri (OAB/SP n' 137.889),
Zamaro (OAB/SP n' 376.248),
Vieira (OAB/SP n' 402.771) e
Júnior (OAB/SP n' 224.095).

(OAB/SP n' 288.804),
114.164), Flávia Mana
Renata Mana Palaveri

Ro

Renata
Olga

Alvaro
Amena
Manas

Gonzaga
Morgado

Acompanham TC-2645/126/15 (Acessório 1 -- Acompanhamento da
Gestão Fiscal) e Expedientes
TC-28284/026/1 5, TC-28293/026/1 5, TC-36929/026/1 5, TC-
37113/026/15, TC-07935/026/16, TC-1 1663/026/16, TC-
28672/026/16, TC-29964/026/16, TC-00959/026/17, TC-
7963/026/1 7 e TC-1 61 77/026/17.
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Em exame Pedido de reexame interposto em face da decisão
proferida, em Sessão de 26/09/17, pela Primeira Câmara,
que se posicionou, ao apreciar as contas anuais da
Prefeitura Municipal de Silveiras, relativas ao exercício
de 2015, pela emissão de parecer prévio desfavorável à
sua aprovaçao-
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Recorrente Edson Mendes lota, Prefeito Municipal à época.

Em preliminar,

Recurso em termos, dele conheço.

O recorrente, devidamente qualificado nos autos, é parte
legítima, dispondo de interesse de agir. para interpor recurso.
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Foram, portanto, atendidos os press
admissibilldade e tempestividadel

upostos de

No mérito,

É de se registrar, inicialmente, que a oitiva dos órgãos
técnicos não é obrigatória. nos termos do artigo 195 do Regimento Interno deste
Tribunal, competindo ao Relator avaliar sua necessidade, sendo dispensada, no caso
vertente, a atuação da Assessoria Técnica para análise da documentação
complementar apresentada nesta fase recursal, não comportando acolhimento a
pretensão do recorrente nesse sentido.

Ademais, as razões recursais não se mostraram
suficientes para elidir, na íntegra, os fundamentos que embasaram, em primeira
instância de julgamento, a reprovação das contas.

No que se refere aos encargos sociais. em que pese o meu
posicionamento pessoal, externado em várias oportunidades, o fato é que o colegiada
desta Corte tem aceitado o parcelamento de dívidas decorrentes do inadimplemento
com o RGPS. sob o amparo do mecanismo de regularização de débitos previdenciários
estabelecido pela Medida Provisória n' 778/1 7, convertida na Lei Federal n' 1 3.485/1 7.
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Vale consignar, a esse respeito, que o Município celebrou
acordos de parcelamento, nos termos da referida lei federal, como apontado no laudo
de inspeção das contas de 201 7 (e-TC-6729/989/16-0 -- 1o Quadrimestre), podendo ser
relevado esse ponto, em face do artigo 927, inciso V. do CPC2 e do princípio da
colegialidade, mediante determinação para que se abstenha dessa prática, com base
na jurisprudência majoritária deste Tribunal.
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Por outro lado, os demais apontamentos efetuados na
instrução que repercutiram na reprovação das contas evidenciam o quadro de
desequilíbrio fiscal verificado no exercício.

Nesta oportunidade, pertinente consignar a aplicação do
princípio da anualidade na apreciação das contas, considerando os preceitos
normativos estabelecidos pela legislação aplicável e o entendimento
jurisprudencial sedimentado, de modo a não prevalecer, no caso vertente, como

' O parecer foi publicado no DOE de 1 5/1 1/1 7, quarta-feira (fts. 214) e a peça protocolizada neste Tribunal em 29/01/1 8, segunda-
feira (fls. 221), considerando a contagem do prazo para interposição do recurso em dias úteis (Comunicado GP n' 08/2016). Nesse
sentido, o prazo recursal teve início no dia 16/11/17. sexta-feira, com término em 01/02/18, quinta-feira, sendo observados, na
contagem, o feriado comemorativo do Dia da Consciência Negra (20/11/17. segunda-feira), nos termos do Ato GP n' 01/2017, a
suspensão dos prazos processuais no período de 20/12/17 a 20/01/18, retornando sua fruição no dla 22/10r18 (Ato GP n'
[)7/2017), como também, a suspensão do expediente no feriado do dia 25/01/1 8, aniversário da cidade de São Paulo, e na sexta-
feira subsequente, dia 26/01/1 8(Ato GP n' 01/1 8).
: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (-.) V -- a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.
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pretendido pelo recorrente, o impacto dos resultados obtidos no curso do
mandato, cujo panorama foi realçado pela defesa na sustentação oral produzida.

Quanto à Gestão fiscal, a assertiva de que o reflexo da
conjuntura económica contribuiu para a queda da arrecadação e frustração de receitas
não justifica o resultado negativo obtido na execução orçamentária, marcado pela
elevação das despesas realizadas no período. situação evidenciada com o registro de
expressivo déficit financeiro no exercício.

Observa-se que a arrecadação bruta pouco variou em
relação ao ano anterior, ao apresentar queda nominal de 3,88% -- quase R$ 910 mil(de
R$ 23,35 milhões, em 2014, para R$ 22,44 milhões. em 2015), para legitimar o
acréscimo de R$ 6,01 milhões nas despesas executadas (+26,50%), considerando os
gastos contabilizados à cifra de R$ 28,7 milhões no exercício.
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Exercício de 2014 rc-553/026/14 
Receitas Previsão

Receitas Correntes 1 21.792.400.00
ReceitasdeCapítal 1 : . 2.380.000,00
Receitas Intraorçamentárías l
Deduções da Receita l (2134610õólóõ)
Subtotal das Receitas 1 21.826.400.00
Outros Ajustes
Total das Receitas 1 21:i2614óó.óó

Realização
2 616;064.46 8.37   101.13  
1.888.663.99 20.64% 8.09%

     
  151.506,23) 8,29% 9.21%

23.353.222.22   
23.353.222.22

OutrosAlustes l - l
Total das Despesas [ !QQIQQ%l

n:;;=,

DespesasEmpenhadas FlxalãoFlnal Execução AH% AV96

W;=nK8©g?WW':-::: ' : -::: :' TTT"""T : ";iã:i;a:K:í* !;i;gzx :;z;
ReÉúltádo Ex. Orçamentá ria : Superávit 665.732.68   2.85%





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

Tal situação se verifica, em termos nominais, quanto à
receita corrente líquida, com ligeiro recuo de 0,61% no exercício (R$ 130 mil,
aproximadamente). considerando o montante obtido, em 2014, de R$ 21,46 milhões.
com o registrado. em 2015, no valor de R$ 21,33 milhões.

Embora a arrecadação tenha se mantido estável em relação
ao ano anterior, com pequena redução nominal (entre R$ 130 mil a R$ 910 mil -- de
0,61% a 3,88%, a depender da referência adotada), a realização da receita, no
exercício, se mostrou bem aquém do previsto (R$ 26,32 milhões), registrando déficit de
R$ 3,87 milhões(-14,73% do valor orçado), não amparando a fixação final de despesas
(R$ 30,12 milhões), com base em eventual frustração de receita, não demonstrada
nesta fase processual.

É de se consignar que a arrecadação do FPM foi superior ao
registrado no ano anterior (de R$ 6,6 milhões. em 2014, para R$ 6,99 milhões, em
2015, registrando acréscimo de 5,92% no exercício), diferentemente do que foi alegado
pelo recorrente, de modo a infirmar a repercussão do aventada cenário de dificuldade
económica a respaldar a magnitude do resultado deficitário obtido na execução
orçamentária.
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Fonte: Sistema Audesp.

A esse respeito, não é demais lembrar que houve
crescimento de 6,1 1 % da receita tributária ampliada no exercício (de R$ 1 2,43 milhões,
em 2014, para R$ 13,19 milhões, em 2015), cuja majoração se verifica em quase todos
os ingressos arrecadatários que compõem a base de cálculo do referido indicador,
como se observa no aludido quadro demonstrativo extraído do Relatório de Análises
Anuais Eletrõnicas -- RAAE. com base nos dados informados, no Sistema Audesp, pela
Municipalidade.
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ltncuita 'l~ríbmtária An Irei xdn

     
Re cita trihm tá ria municipal
Íl!:nPUStaS ( }!vl'iJ, li&l(P , tS $o1:g, !'r13 !) R S [ .4 :1 6.922,3$ l(S 1.587.3$S,87
'rnx-as R$ S63.35 R.$ 35.697* 1 8

(:ull:tr]b:u.içõos (! WeÍ] o in   lt$ <}.a!)
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âTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

Vale registrar que o déficit de R$ 6,25 milhões na execução
orçamentária foi apurado, com base nas receitas arrecadadas e despesas empenhadas
no exercício, como bem destacado pela ATJ, nos termos do artigo 35 da Lei n'
4.320/643, sem o correspondente suporte financeiro a amparar a integralidade do
resultado negativo obtido.

Lembro que tal panorama de descontrole fiscal se verifica,
como destacado na inspeção, com o déficit financeiro de R$ 5.08 milhões revertendo
posição superavitária alcançada no ano anterior(+R$ 1.16 milhões) cujo resultado veio
amparar parcialmente o resultado deficitário na execução orçamentária do exercício
(R$ 6,25 milhões).

Em relação ao endividamento de curto prazo, apontou a ATJ
que a cifra de R$ 1,56 milhão se refere a restos a pagar processados, sem cobertura
suficiente para amparar despesas liquidadas, considerando a disponibilidade financeira
de R$ 492 mil.
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É de se assinalar que a composição da dívida flutuante
representa, preponderantemente, gastos inscritos em restos a pagar não processados
(R$ 4,03 milhões), cuja satisfação pecuniária se encontra condicionada ao
reconhecimento de sua efetiva prestação, retratando, de todo modo, obrigação

assumida a demandar o consequente pagamento, dada a preservação do empenho.
nos termos do artigo 58 da Lei no 4.320/64''

3 Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 1 -- as receitas nele arrecadadasl ll -- as despesas nele legalmente empenhadas.
4 Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento
pendente ou não de implemente de condição.
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Exercício de 2015 TC-2645/026/1 5  
Componentes da DCP

Saldo
Período Anterior

Movimento do Período
Inscrição l Baixa

Saldo para o
Período Seguinte

Restosa PagarProcessados l 984.170,4g 1.506i979.81 927.719.33 1.563.430.97

Restos a Pa ga r Nã o Process a dos 69.942.55 4i029:555:.05 69.942.55 4.029.555.05

Consígnações 205.690.52 2.054.04B.35 2.182.268.30 77.470,57

De pósítos 99.838.69 171.163.69 269.805.43 1.196.95

Outros        
Total 1.359.642.25 7.761.746.90 3.449.735.61 5.671.653.54

Inclusões da Fiscaliza çã o        Exclusões da Fiscaliza çã o      
Total Ajustado 1.359.642.25 7.761.746.90 3.449.735.61 5.671.653.S4

índice de Liquidez Imediata j?isponívenanceira
492.940.92

5.671.6S3.54  





âTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE LASTRO MORAES

Nesse sentido, ao gestor público caberia avaliar.
previamente, a necessidade de eventual anulação de empenho, quando da inscrição
de gastos em restos a pagar, na conformidade da orientação traçada no Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Públicos (MCASP) editado pela Secretaria do Tesouro
Nacional - 6' edição. válida para o exercício de 2015. com destaque à seguinte
passagem de interesse:

No fim do exercício. as despesas orçamentárias empenhadas e não
pagas serão inscritas em restos a pagar e constituirão a dívida flutuante.
(...) A inscrição de despesa em restos a pagar não processados é
precedida após a anulação dos empenhos que não podem ser inscritos
em virtude de restrição em norma do ente, ou seja. verificam-se quais
despesas dever ser inscritas em restos a pagar e anulam-se as demais
para, após. inscreverem-se os restos a pagar não processados do
PYnrririn

No caso vertente, o referido procedimento deixou de ser
adotado pela Administração, como consignado pelo próprio recorrente, não logrando
êxito em demonstrar. nos cálculos apresentados, a alegada frustração de receita em
função de valores não repassados em convênios celebrados com outras instâncias
governamentais, de modo a amparar a pretendida exclusão de despesas não
liquidadas, com a consequente descaracterização da obrigação de pagamento
assumida, a fim de mitigar o quadro de iliquidez apurado no exercício frente às
obrigações de curto prazo.
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É de se ressaltar, a esse respeito, que esta Corte não vem
acolhendo a referida dedução do estuque de restos a pagar, sem a correspondente
comprovação documental, no cômputo da dívida flutuante para fins de aferição da
capacidade de reversão do desequilíbrio fiscal, a exemplo do que restou assentado nas
decisões plenárias nos autos do TC-2033/026/1 3 (Prefeitura de Poá -- Contas de 2013
-- Sessão de 13/07/16 -- Parecer publicado no DOE de 06/08/16 -- Conselheiro Relator
Edgard Camargo Rodrigues), TC-508/026/14 (Prefeitura de Porto Ferreira -- Contas de
2014 - Sessão de 29/1 1/17 -- Parecer publicado no DOE de 23/01/18 -- Conselheiro
Relator Dimas Ramalho), TC-2349/026/1 5 (Prefeitura de Indiana -- Sessão de 28/02/1 8
- Parecer publicado no DOE de 28/03/18 -- Conselheiro Relator Antonio Roque
Citadina) e TC-2209/026/15 (Prefeitura de Neves Paulista - Sessão de 16/05/18 --
Parecer publicado no DOE de 13/06/18 -- Conselheiro Relator Edgard Camargo
Rodrigues).
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&TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

No âmbito das contas de 2016 (e-TC-4251/989/16-6). restou
consignado, no laudo de inspeção. o cancelamento de restos a pagar inscritos no
exercício de 2015, na ordem de R$ 1,81 milhão, representado, em larga escala, por
despesas não liquidadas à cifra de R$ 1 ,72 milhão, na conformidade do "Demonstrativo
de Restos a Pagar" indicado, sem prejuízo de consignar o pagamento de R$ 1,52
milhão desse estoque. retratando o equivalente a 37,81% do montante pleiteado pelo
recorrente

l)elttonstl'afi\:o de Restos a Pagam'
Büunicipb: Silveims

Saldo Exerc. Altterioles Hoviiltetltação até o Bímestre . . . Inscí. ao Final do Ex«c. Salda atê o Bimestre
PagamelRO CanCelamentOS ...... 11=-.--..- n..... ulAn-.

Peííado: 6o Bimestfe/2016

Fonte Recurso
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Nesse contexto, a ausência de lastro financeiro suficiente
verificada no exercício para cobertura da dívida flutuante (de R$ 5,67 milhões), ainda
que considerada a exclusão do estoque de restos a pagar não processados, com a
dedução do valor cancelado no ano seguinte, encontra-se em patamar superior a 01
(um) mês de arrecadação, cujo parâmetro vem sendo utilizado por esta Corte, em sua
jurisprudência, para avaliação da capacidade de reversão do desequilíbrio fiscal,
cenário também observado se descontados, do montante pleiteado pelo recorrente a
ser subtraído, apenas os valores desse estuque objeto de pagamento (R$ 1 ,52 milhão),
não comportando relevação a falha apontada.
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Considerando

R$ 22.446.321,68 (receita auferida) > 12 meses
= R$ 62.350,89(1 dia de arrecadação).

R$ 1.870.526,80 (1 mês de arrecadação) p 30 dias

Assim, têm-se, portanto

R$ 5.085.676,35(déficit financeiro) -- R$ 4.029.555,05(estuque de restos a pagar não processados)
+ R$ 1.723.439,46 (cancelamento de restos a pagar não processados) = R$ 2.779.560,76 +
R$ 62.350,89(1 dia de arrecadação) = 44 dias.

R$ 5.085.676,35 (déficit financeiro) - R$ 4.029.555,05 (estoque restos a pagar não processados) +
R$ 1.523.600,19 (pagamento de despesas não processadas inscritas em restos a pagar) = R$
2.579.721,49 + R$ 62.350,89(1 dia de arrecadação) = 41 dias.

No que tange a orecatórios, lembro que o Supremo Tribunal
Federal modulou os efeitos do que foi assentado, em sede de ação direta, ao
reconhecer a inconstitucionalidade parcial da EC n' 62/09, ratificando a aplicação do
regime especial para os órgãos que optaram em encerrar seu passivo judicial até o
final do exercício de 2020 (ADI 4357 QO/DF, rel. Min. Luiz Fux, 25/03/15. ADI 4425
QO/DF, rel. Min. Luiz Fux, 25/03/15).
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A despeito do aludido julgamento que delineou a alcance da
sistemática de pagamento fixada pela EC n' 62/09. observo que o recorrente não
trouxe elementos documentais para comprovar, nesta fase processual, a suficiência de
valores depositados ao Tribunal de Justiça para o adimplemento das obrigações
judiciais devidas pela Administração Municipal, situação também verificada em relação
aos requisitórios de baixa monta.

\

No tocante às despesas Qln .pe$sQa!, o recorrente
também não logrou êxito em demonstrar o cumprimento das vedações estabelecidas
no artigo 22, parágrafo único, da LRF, tendo em vista que a Prefeitura Municipal
ultrapassou o limite prudencial(de 51,30% da RCL) a partir do I' Quadrimestre/2016 -
53,22% da RCL, sem deixar de efetuar o pagamento de horas extras e gratificações.
encargos moratórios no recolhimento de contribuições sociais em atraso e nomeação
de assessores e diretores comissionados, como apurado no curso da instrução.

Ante o exposto, voto pelo não provimento do pedido de
reexame interposto. mantendo-se. por conseguinte, o parecer desfavorável à
aprovação das Contas de 2015 da Prefeitura Municipal de Silveiras, em seus
fundamentos, as demais recomendações e determinações consignadas na decisão
proferida em primeira instância de julgamento, sem prejuízo de afastar a objeção
quanto a encargos soclas, considerada a adesão ao "refis previdenciário" estabelecido
pela Lei Federaln' 13.485/17.

GC-CCM-32
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&TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÂO PAULO

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL - SDG-l - TAQUiCKAFiA
39a Sessão Ordinária do Tribunal Pleno. realizada no Auditório

"Prof. José Luiz de Anhaia Mello'

Não houve discussão. O relatório e voto juntados correspondem ao

inteiro teor das notas taquigráficas referentes à sessão ordinária do Tribunal

Pleno do dia 12 de dezembro de 2018

SDG-l, em 14 de dezembro de 2018

Elenilson Shibata Brandão Paixão
Chefe Técnico da Fiscalização
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES

P A R E C E R

TC-2645/026/15
Município : Silveiras .
Prefeito(s): Edson Mendes Mota.
Exercício: 2015.
Requerente(s) : Edson Mandes Mota Prefei-to à época
Em Julgamento: Reexame do Parecer da E. Primeira
Câmara, em sessão de 26-09-17, publicado no D.O.E. de

Advogado(s) : Luciana Carvalho de Castão (OAB/SP
288.804), Marcelo Palaveri(OAB/SP n' 114.164),
Malta Palaveri(OAB/SP n' 137.889), Renata
Palaveri. Zamaro (OAB/SP n' 376.248), Olha
Gonzaga Vieira (OAB/SP n' 402.771) e Alvaro
Morgado Júnior (OAB/SP n' 224.095)
Acompanha(m): TC-2645/126/15 e Expediente(s): TC-
11663/026/16, TC-28672/026/16, TC-29964/026/16, TC
959/026/17, TC-7963/026/17, TC-16177/026/17, TC
7935/026/16, TC-37113/026/15, TC-36929/026/15, TC
28293/026/15 e TC-28284/026/15.
Procurador(es) de Contas: Jogo Paulo Giordano Fontes.
Sustentação oral produzida pelo Dr. Marmelo Palavéri,
advogado, em Sessão de 05.12.18.
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PEDIDO DE REEXA)4E. Déficit financeiro superior a OI
(um) mês de arrecadação. Quadro de iliquidez frente às
obrigações de curto prazo, Insuficiência de valores
depositados ao Tribunal de Justiça para o adimplemento
das obrigações judiciais devidas pela Administração
Municipal. Não demonstrado o cumprimento dos
requisitórios de baixa monta. Despesas com Pessoal.
Inobservância do artigo 22, parágrafo único, da Lel de
Responsabilidade Fiscal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO .

Vistos, relatados e discutidos os autos

C) E. Tribunal Pleno, em Sessão de 12 de dezembro de
2018, pelo voto da Conselheira CJ-istiana de Castão
Morais, Relatora, bem como dos Conselheiros Antonio
Roque Citadina, Edgard Camarão Rodrigues, Damas
Ramalho e Sidney Estanislau Beralclo e do Auditor
substi.tufo de Conselheiro Josué Romeno, na
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES

conformidade das correspondentes notas taquigráficas,
preliminarmente. conheceu do Pedido de Reexame e.
quanto ao mérito, negou-lhe provimento, mantendo o
parecer desfavorável à aprovação das contas de 2015 da
Prefeitura Municipal de Si-uveiras, afastando, contudo,
a objeção quanto a encargos sociais, consi.derada a
adesão ao "reais previdenciário" estabeleci.do pela Lei
Federal n' 13.485/17. '

Fica autorizada vista e extração de
autos aos interessados, no Cartório da
Re].atola, observadas as cautelas legais.

cópias dos
Conselheira

q

''] Presente o Dr. Rafael Neubern Demarchi. Costa.
Representante do Ministério Público de Contas.

DD

Publi.que-se

São Paulo, 17 de manei.ro de 2019
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.No:

...-:

..«,:

N MUNICÍPIO:

... .g

PROCURAÇÃO/AUTORIZAÇÃO

( ) SIM, FLS.:.

(>((- ) NÃO, MOTIVO

,.L NESTA DATA OBTIVE VISTA E CÓPIA DOS AUTOS ATRAVÉS DE

(X ) FOTO/SCANNER

( )CÓPIA REPROGRÁFICA

( )CÓPIA DIGITALIZADA

Fls

Fls

Fls

x..,ú .À=L;,., '»«~;.
pOLiCiThNTE

VISTO. C.DRA.CCM, 21 /.

EblDEREÇQ; Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906
EABX: 3292-3266 - RAMAIS: 3517, 3711, 3525
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PROCESSO NO TC .L6us l o.zç l /5

NOME

N.:...31B

MUNICÍPIO

CPF

.CEP:

.zâ' 8 . 2 0 '+ $P'OAB

PROCURAÇÃO/AUTORIZAÇÃO

( )< ) SiM, Fi-S.:. :t"'i3

( )NÃO,MOTIVO DAVISTA

NESTA DATA OBTIVE VISTA E CÓPIA DOS AUTOS ATRAVÉS DE

( )FOTO/SCANNER

( X. ) CÓPIA REPROGRÁFICA

( )CÓPIA DIGITALIZADA

Fls

Fls

Fls.

.a

:&J4 ,

.a

SÃO PAUL.0, ....iêg./ ...Q.L

SOLICITANTE

VISTO.C.DRA.CCM, / /

FUNCIONÁRIO DO CARTORIO
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LUCIANACARVALHOADVOCACIA
OAB/SP 288.804

Rua Cap. Leovigildo Areão, 58 -- Lorena/SP -- CIEP 12.601-150 - Tel.: (12) 98215.5537
di'a.lucianacarvalho(@adv.oabsp.org.bi'-- Skype: luciana.carvalho.esci'itorio

EXCLENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA RELATORA DO EGRÉGIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ERSTADO DE SÃO PAULO - DR'. CRISTIANA DE

CASTRA MORAIS
Tt:E.t;P lIR-!4 GURRlITJNGUETR

111111 1111 111111111 111 1 it l l
rC 16/814/19

a5/82/2819 - 15:41

vc w' 2645/02õ/i5 1 111 11 111 111 1111 vivi-7s64-9ss8-asas

CONTAS ANUAIS 2015 - MUNICÍPIO DE SILVEIRAS/SP

EDSON MANDES MOTA, já devidamente

qualificado nos autos, representado por sua advogada que ora subscreve, Dr'.

LIJCIANA CARVALHO DE CASTRO, brasileira, divorciada, Advogada, inscrito

na OAB/SP n' 288.804 e no CPF/MF n' 265.533.538-40, com endereço

profissional à Rua Capitão Leovigildo Areco n' 58 -- CEP 12.601-150,

Lorena/SP, vem diante da douta e sábia presença de VOSSA EXCELÊNCIA,

opor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de folha Y, com fulcro

nos Artigos 66 e seguintes do Regimento Interno do TCESP, com base nos
fundamentos a seguir expostos:

l-DATEMPESTIVIDADE

Considerando que o parecer foi publicado em 29/02/2019, o

recurso é tempestivo, tendo em vista que respeitou o prazo fatal de oposição de

5 dias, com termo final aos dias 05/02/2019. Ainda, os presentes embargos





Rua Cap. Leovigildo Areão, 58 -- Lorena/SP CEP 12.601-150 - Tel.: (12) 98215.5537
dra.lucianacarvalho(@adv.oal)sp.org.br-- Skype: luciana.carvalho.escritório

são necessários e adequados, pois tem o condão de sanar omissão existente na
decisão em mérito

4 LUCIANACARVALHOADVOCACIA
OAB/SP 288.804

11 DA OMISSÃO EXISTENTE E DA CONTRADIÇÃO

Excelência, a decisão em tela foi inerte em relação a questão

da complementação de defesa suscitada da às fls. 269 e deferida às folhas 270,

''""\ a partir da qual o dependente juntou mais documentos e defesa escrita,
conforme folhas 271 a 350 dos Autos.

Importante ressaltar que, quando do deferimento da
complementação de defesa, os Autos estavam no Ministério Público de Contas,

já havendo parecer das assessorias técnicas, os quais foram emitidos antes da

finalização de defesa ora deferida.

Ainda que já havendo manifestação do MPC, no sentido de se

emitir parecer desfavorável à aprovação das contas em exame, obviamente que

isso se deu com base nas manifestações das assessorias técnicas já existentes
nos Autos.

No entanto, em lugar de remeter o caso para nova apreciação

das assessorias técnicas, ante a juntada de complementação de defesa e

documentos novos, os Autos seguiram para a inclusão na pauta de julgamento,

sendo os pontos mais fortes do caso os pareceres contrários das assessorias

técnicas, o quais foram acatados pelo MP de Contas.

Ora, Excelência, que sentido teria uma complementação de

defesa se não fosse para provocar nova análise, diante da juntada de novos e

importantes documentos? z#KL---

2





LUCIANACARVALHOADVOCACIA
OAB/SP 288.804

Rua Cap. Leovigildo Areco, 58 -- Lorena/SP -- CEP 12.601-150 - Tel.: (12) 98215.5537
dra.lucianacarvallio(@adv.oabsp.org.br-- Skype: luciana.carvalho.escritório

Fato incontroverso é que houve evidente prejuízo da defesa,
quando, apesar de novas provas trazidas aos autos, essas sequer chegaram ao

conhecimento da assessoria técnica, mantendo-se o antigo parecer.

No mais, foram esses pareceres aue nortçH.&H Q voto do

PIÊnárie, posto que a Relatora foi enfática ao afirmar que "as assessorias

técnicas emitiram parecer desfavorável" à aprovação das contas em exame.

+

Mas as assessorias técnicas. contábil e jurídica.
conheceram da defesa como um todo, mas somente parcialmente!

nao

Isso porque não somente a questão da possibilidade do
parcelamento de encargos sociais deveria ser acatado, como de fato foi, como os

apontamentos sobre déficit orçamentário, Precatórios e gastos com pessoal

também jamais poderiam prevalecer para a reprovação das contas anuais,

posto que totalmente justificados e defesos em complementação de defesa, a

qual não passou pelas assessorias técnicas, prqudicando o dependente.

Assim, na medida de sanar a omissão apontada e dar a

.'"\ devida prestação jurisdicional ao caso, requer a Vossa Excelência que analise a

questão trazida para integralizar o julgado em comento.

Importante reavivar a memória dos nobres Conselheiros

quanto ao fato de que, ainda que se tenha reconhecido o direito ao acatamento

da defesa no que se referiu à possibilidade de parcelamento de INSS, outro não

poderia ser o deslinde do caso senão acatar a complementação de defesa como

um todo, para desqualificar as irregularidades referentes a todos os
apontamentos, sem exceção para, ao íinal, emitir PARECER FAVORÁ.VEL À

APROVAÇÃO DAS CONTAS ora apreciadas. #©

3
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LUCIANACARVALHOADVOCACIA
OAB/SP 288.804

Rua Cap. Leovigildo Areco, 58 -- Lorena/SP -- CEP 12.601-150 - Tel.:(12) 98215.5537
dra.lucianacarvalho@adv.oabsp.org.br-- Skl'pe: luciana.carvalho.escritorio

De igual forma, os demais itens apontados e apreciados pelas

assessorias técnicas restariam integralmente sanados e adequadamente

defendidos se os autos tivessem sido remetidos novamente a elas, antes do

julgamento final, o que por certo teria o efeito de modificar os pareceres

anteriores.

Assim, vez que a omissão de julgamento se deu durante e,

inclusive, em fase anterior a ele, configurando inclusive cerceamento de defesa,

posto que a mesma não foi integralmente apreciada e considerada, requer-se
soam remetidos os Autos para apreciação das assessorias técnicas para novo

parecer.

'')

Desta feita, pugna-se, nesse ato, pela correção da omissão do

parecer ante a falta de completa e justa análise pelas assessorias técnicas,

motivo pelo qual necessário o reconhecimento dessa falha, determinando-se a

remessa para emissão de novo parecer.

Por fim, contraditória a decisão que permitiu a
complementação defesa, ante a plena desconsideração de seu conteúdo e pleno

desconhecimento da mesma pelas assessorias especializadas para a análise do

caso, quando a melhor aplicação do Direito do dependente seria a remessa dos

Autos para emissão de novas manifestações das áreas técnicas especializadas

(jurídica e contábil), antes da inclusão em pauta de julgamento, como

equivocadamente aconteceu.

lll-CONCLUSÃO

Com base o exposto, requer o recebimento e provimento dos

presentes Embargos de Declaração,~ remeter os autos novamente para as

assessorias técnicas, para emissão de novas manifestações ante a análise de.

4
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todo o material juntado em complementação de defesa, com a finalidade final

de afastar a contradição pela plena desconsideração da defesa como um todo e

sanar a omissão apontada, bem como para integralizar a iminente decisão, por

ser medida de Justica

@ LUCIANACARVALHOADVOCACIA
OAB/SP 288.804

Termos em que, pede deferimento

Lorena,04 de Fevereiro de 2019

OAB/SP N'288.804





TRIBUNALDECONTASDOESTADO
UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETA - UR- 14

EXPEDIENTE:

INTERESSADO

ASSUNTO:

TC - 16/014/19

EDSON MANDES MOTA

EbmARGOS DE DECK.ARAÇAO INTERPOSTO EM

DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO

TC - 2645/026/15.

Excelentíssima Conse].heira,

Por intermédi.o do presente expediente o Ex-

Prefeito do Mini.copio de Silveiras i.nterpõe EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO em decisão proferida nos autos do Processo TC

2645/026/15

iLii\#aiLLLiiiit='Dç: aLJ L(ãLLLIL.L\J \la iL2çL+C:J.E:iiLJ DDJiLLa

Senhora Conselheira Cri.stiana de,/'Castra Moraes, nos termos do

inciso 1, do artigo I', da ResolluÇão Ro 02/2000

,,,' 'l
{'

GDUR-14 em

/

cie 2019

DS-5 COD. 194
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL - SDG-l - TAQUIGRAFIA

6' Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no Auditório
"PROF.JOSELUIZDEANHAIAMELLO"

Retirado de pauta em sessão de
íQO ;e.)B/ h. para ser incluído na

próxima pauta

5DG-l, em .!)l?J.t:õ/ T6 ..

le!'llÍllp.gDIWt'. Bpndã' p'i"ã'
' Chefe Técqco da Fiscalização

ENDEREÇO Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP
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LUCIANACARVALHOADVOCACIA
OAB/SP 288.804

Rua Cap. Leovigildo Aieco, 58 Loi'ena/SP CEP 12.601-150 - Tel.: (12) 98215.5537
íh a.lucianacatvalho(@adv.oabsp.ot'g.br-- Skype: luciana.carvalho.escritório

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO - DR.

ROQUECITADINI

EGREGIO

ANTONIO

f].. 3+ Ç

'1
)

TC N'2645/026/15
CONTAS ANUAIS 2015 - MUNICÍPIO DE SILVEIRAS/SP

EDSON MANDES MOTA, já devidamente

qualificado nos autos, representado por sua advogada que ora subscreve, vem

mui respeitosamente ante Vossa Excelência REQIJERER permissão para

apresentar sua sustentação oral nessa data de 27/03/2019, na Sessão Plenária

das 10 horas, referente aos Embargos de Declaração opostos, cujo julgamento

estará em pauta.
}

Termos em que, pede deferimento

Lorena, 27 de Março de 2019

OAB/SP N'288.804
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&TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL - SDG-l - TAQUIGRAFIA

7' Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no Auditório
"PROF. JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO"

TC -002645/026/1 5
Municipal

Item 37

DECISÃO DOTRIBUNALPLENO

DATA DA SESSÃO - 27-03-2019

\

Apresentado o relatório pela Conselheira Cristiana de Castro
Moraes, Relatora, foi concedida a palavra a Dra. Luciana Carvalho de Castro,
advogada, produziu sustentação oral, e ao Procurador Geral do Ministério
Público de Contas, que se manifestou. e, em seguida, a pedido da Relatora, foi
o presente processo retirado de pauta, com retorno automático na pauta da
próxima sessão do Tribunal Pleno, conforme exposto nas respectivas notas
taquigráficas, juntadas aos autos.

PRESIDENTE - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI
PROCURADOR-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS RAFAEL
NEUBERN DEMARCHICOSTA
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1- Notas Taquigráficas e Relatório da Relatora, juntados pela SDG-ll
2 - A SDG-3 para incluir na próxima sessãol
3 - Ao Gabinete da Conselheira Cristiana de Castra Moraes, Relatora, para
o que determinar.
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SDG-l , em 27 de Março de 2019

SERGIO CIQUERA ROSSI
SECRETARIO DIRETOR-GERAL

SDG-l /ESBPrsa/óleo
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

SDG-l-TAQUIGRAFIA
NOTAS TAQUIGRAFICAS TC-002645.026.15

7' SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO, REALIZADA EM 27 DE

MARÇO DE 2019, NO AUDITORIO "PROFESSOR JOSE LUIZ DE ANHAIA

MELLO"

PRESIDENTE - Conselheiro Antonio Roque Citadina

RELATORA - Conselheira Cristiana de Castro Moraes

') PROCURADOR-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS

Neubern Demarchi Costa

Rafael

SECRETÁRIO -- Sérgio Ciquera Rossi

PROCESSO - TC-002645/026/1 5

EMBARGANTE: Edson Mendes Mota Ex-Prefeito do Município de Silveiras

ASSUNTO: Contas anuais da Prefeitura Municipal de Silveiras, relativas ao
exercício de 2015.

RESPONSÁVEL: Edson Mendes Mota (Prefeito à época)

EM JULGAMENTO: Embargos de Declaração em face do parecer do E.
Tribunal Pleno. que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra

o parecer desfavorável à aprovação das contas emitido pela E. Primeira

Câmara. Parecer publicado no D.O.E. de 29-01-19

ADVOGADOS: Marcelo Palavéri(OAB/SP n' 114.164), Flávia Mana Palavéri

(OAB/SP n' 137.889), Luciana Carvalho de Castro (OAB/SP n' 288.804),

Renata Mana Palavéri Zamaro (OAB/SP n' 376.248), Osga Amena Gonzaga

Vieira (OAB/SP n' 402.771 ) e outros.

ACOMPANHAM: TC-002645/126/15 e Expediente(s): TC-01 1663/026/16, TC

028672/026/1 6. TC-029964/026/1 6. TC-000959/026/1 7, TC-007963/026/1 7

TC-O1 61 77/026/1 7, TC-007935/026/1 6, TC-0371 1 3/026/1 5, TC-036929/026/1 5

TC-028293/026/1 5 e TC-028284/026/1 5.

PROCURADOR DE CONTAS: João Paulo Giordano Fontes





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIAGERAL

SDG-l-TAQUIGRAFIA
NOTAS TAQUIGRÁFICAS TC-002645.026.15

FISCALIZADA POR:UR-14-DSF-ll

FISCALIZAÇÃO ATUAL: UR-14 - DSF-l

PRESIDENTE -- Senhores Conselheiros, senhor Procurador-Geral

do Ministério Público de Contas e senhor Secretário-Diretor Geral. No item 37

há pedido de sustentação oral. Apregoa a doutora Luciana Carvalho de Castro

para que assuma a Tribuna da Defesa. Passo a palavra à eminente Relatora.'1

RELATORA - Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, senhor

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas e senhor Secretário-Diretor

Geral. Item 37. Em exame embargos de declaração opostos, em 05-02-19, por

Edson Mendes Mota, Prefeito Municipal à época, em peça assinada por sua

advogada, em face da decisão proferida, em Sessão de 1 2-12-18, pelo Tribunal

Pleno que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo ora

embargante, mantendo a posição da Primeira Câmara, ao apreciar as contas

de 2015 da Prefeitura Municipal de Silveiras. pela emissão de parecer prévio

desfavorável, publicada no DOE de 29/01/1 9.

(RELATóRiOIUNTAOOAOSAU'rOS)

PRESIDENTE A palavra é da defesa, pelo prazo regimental

DOUTORA LUCIANA CARVALHO DE CASTRO

Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras. Conselheiros do Tribunal

de Contas de São Paulo. senhor Secretário-Diretor Geral, senhor Procurador

do Ministério Público de Contas, prezados senhores presentes.
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Primeiramente expresso meu bom dia e agradeço a oportunidade

de estar neste Plenário. Desde já peço a compreensão por algum mau jeito.

sou uma advogada de bastidores, de trabalhar dentro de escritório e é a

primeira vez que me coloco para uma sustentação oral neste Tribunal. Tenho

certeza que aprenderem muito nesta data, como isso já vem acontecendo em

relação a todos os Conselheiros, pois acompanho continuamente os trabalhos
e as atividades de Vossas Excelências.

'') Conforme relatado pela Conselheira, doutora Cristiana, a razão da

minha presença são os embargos de declaração opostos em favor do ex-

Prefeito da cidade de Silveiras, senhor Edson Mendes Mota. Necessário se faz

colocar que se trata de um Cidade de aproximadamente cinco mil habitantes.

Para quem é de São Paulo, imagine uma cidadezinha bem pequenininha, onde

há, não uma disputa. mas uma briga política muito grande. Temos sérios

problemas para conseguir documentos lá na origem, porque sai um mandato,

saiu uma gestão, entra outra, e adversários não, inimigos políticos mesmo. Por

mais que reiterássemos os requerimentos. escrito e devidamente

protocolizados lá, tivemos muita dificuldade para conseguir todos os

documentos de defesa.

Fizemos as justificativas iniciais e entramos com pedido de

reexame. Tanto numa situação como na outra, foi pedido ao final de cada peça

de defesa a complementação dessa defesa. porque sempre faltava um

documento que o Município nos negou.

No ponto do reexame fiz o mesmo pedido. O processo estava

tramitando normalmente, passou pela assessoria técnica, chegou ao Ministério

Público de Contas, quando conseguimos lá na Prefeitura mais documentos que

eram indispensáveis à defesa. Solicitei, o que foi deferido, uma

complementação de defesa. A Conselheira Relatora doutora Cristiana

prontamente deferiu. Então, mesmo um mês passado da manifestação da ATJ,

que foi em setembro de 2018, 17 de setembro, em 18 de outubro,

complementamos essa defesa.
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A complementação que está nos autos é esse documento aqui,

foram vinte e quatro páginas de justificativas, ainda explicações escritas e mais

cinquenta e seis páginas de novos documentos, oitenta páginas ao todo. SÓ

que o que era esperado por nós é que isso fosse reapreciado pela assessori

técnica. Juntados esses documentos, seguiu. O processo foi colocado em

pauta e foijulgado.

Na ocasião do julgamento, cinco de dezembro, foi retirado de

pauta a pedido de uma sustentação oral. Doutor Marcelo Palavéri veio na

semana seguinte e fez a sustentação oral. Fez a sustentação no dia cinco, foi

retirado de pauta, porque na Sessão do dia cinco de dezembro foram

esclarecidos os quatro pontos, como a Relatora colocou - parcelamento de

INSS, precatórios depositados eventualmente em valores menores que o

devido, índices de despesas com pessoal acima do que permite a Lei de

Responsabilidade Fiscal e o deficit financeiro de 27,86%.

Na ocasião do dia cinco de dezembro, apresentada a sustentação

oral, a Conselheira Relatora, doutora Cristiana, retirou de pauta retornando na

Sessão seguinte. Sabemos que são muitos processos que passam por esta

Casa. Na Sessão seguinte, conforme também relatado, foi reconhecida a

possibilidade de parcelamento do INSS, dando por superado esse ponto,

restando ainda os precatórios, o índice de folha e o deficit financeiro.

Na ocasião. não houve nova sustentação oral e no relato ficou

evidenciada a manifestação da ATJ pela reprovação das contas. Um dado

importante é que o mandato desse Prefeito, 2013 a 2016, as contas de 2013,

2014 estão aprovadasl 2016, uma semana antes do julgamento de 2015,

também foi aprovada, curiosamente com a manifestação da assessoria técnica

favorável e os pontos julgados em 2016 eram os mesmos de 201 5.

No entanto, o que percebemos foi um prejuízo para a defesa no

momento que os novos documentos, a complementação de defesa, não

retomaram para nova manifestação da assessoria técnica. Isso porque os

documentos trazidos na complementação certamente dariam solução e

ensejariam uma manifestação favorável da assessoria.

')
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Pegando um pouco esses três pontos, os precatórios de 2015,

com vistas à Emenda Constitucional n' 94/2016. que permitiu o parcelamento

dos precatórios de 201 5 até 2020, a documentação trazida na complementação

iria demostrar, na época, que esse ponto estaria também superado. A despesa

com pessoal, todos os procedimentos foram realizados pelo Prefeito, corte de

gratificações, horas extras, cargos comissionados, porém sabemos que no

Município, esses cortes de despesas terão um resultado mais ao final.

Foi o que aconteceu. tanto que quando entrou 2016, a própria

aprovação das contas desse ano comprova isso: os índices já tinham se

reajustado e havia sido dada solução a esse apontamento de um eventual
excesso no decorrer do exercício de 201 5.

Quanto ao deficit financeiro, o que defendemos não é um

percentual de 27,86%, mas de 4,71 %, o que consta nos documentos que foram

trazidos na complementação de defesa, que não foram analisados pela

assessoria técnica. Esses 4,71% significam 17,85 dias de exercício e esta

Corte permite que esse deficit atinja até 30 dias.

Então, esses três pontos que culminaram em uma reprovação de

contas. que é a última -- o Prefeito está saindo da vida pública, ele está

terminando sua tarefa já com três contas aprovadas - esses três pontos

tiveram defesa. E o nosso pedido através dos embargos é o seguinte: a

omissão no sentido de não se conhecer desse material todo. São 80 páginas

de documentos. E o nosso pedido vem através de um Embargo de Declaração,

sei que essa Casa não costuma acatar efeitos infringentes, não é uma rotina

aqui, mas processualmente considerando o Regimento Interno e também o

Código de Processo Civil Brasileiro subsidiariamente, o único caminho que nos

restou seria o caminho dos embargos.

O meu pedido. e logo vou encerrar minha fala, é que o julgamento

de hoje seja convertido em diligências. Que os autos sejam remetidos à

assessoria técnica para que essa documentação, que não se trata de uma

folha ou duas, mas são 80. que elas possam ser apreciadas. Que sejam

')
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remetidas ao Ministério Público de Contas, que também teve o parecer

baseado na manifestação da ATJ e é muito claro isso.

Então. essa manifestação que conheceu parcialmente das provas

e documentos da defesa, acabou direcionando, amparando toda a decisão

final. E aí, após esse trâmite, que o caso retorne para Julgamento e não como

uma exceção, mas sim com caráter, com efeito infringente, para que a defesa

como um todo possa ser considerada. Termino aqui a minha fala.

') Agradeço. mais uma vez, a oportunidade de fazer esta

sustentação oral.

PRESIDENTE -- Antes de passar a palavra à Conselheira

Cristiana, pede a palavra o Procurador-Chefe do Ministério Público, doutor

Rafael.

PROCURADOR-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO DE

CONTAS -- Agradeço, Excelência. Inicialmente relembrando que se trata de

sustentação oral em Embargos de Declaração, que é uma situação peculiar

deste Tribunal de Contas. Diversos Tribunais Superiores impedem essa

prática, tanto que este Ministério Público já solicitou alteração do Regimento

Interno, porque há essa possibilidade aqui. Mas enfim, vou aproveitar também

o momento e fazer algumas considerações.

Já houve uma liberalidade no caso, uma violação ao Princípio da

Unirrecorribilidade. ao Princípio da Concentração da Defesa e houve uma

excepcionalídade deferida pela Conselheira Relatora de permitir que a defesa

fosse apresentada em dois momentos, sendo que o certo seria a concentração

de todos os documentos em uma só situação.

'3

Os documentos foram analisados. Não houve omissão por parte

do Ministério Público ou por parte da Relatora que considerou todos os

documentos juntados. Peço a vênia para ler aqui o parecer do Ministério
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Público ofertado pelo Procurador Jogo Paulo Giordano Fontes, exatamente no

ponto que ele fala: "De relevo acrescentar que as razões complementares.

folhas 271 a 350, reiteram os termos contidos no pedido de liminar e até

mesmo em sede de defesa prévia, especialmente quanto aos resultados

fiscais. No entanto. desta feita acrescenta aos autos documentos probatórios

do adimplemento de parcelas do já citado acordo para pagamento dos débitos

de INSS, vencidos no exercício de 2016". Estamos aqui tratando do exercício
de 2015. "No mais, apresenta referência ao exame das contas no exercício de

2016 para fundamentar a aprovação das contas ora examinadas. Em que pese

as alegações, entende-se inalterado o quadro de graves irregularidades

presentes na conta em exame. as quais conduziram ao juízo desfavorável

contido no parecer ora combatido"

')

Da mesma forma, foi analisado pela Conselheira Relatora, esse

trecho também fala: "Na sequência, o recorrente trouxe documentação

complementar, folhas 271 a 350, repisando em linhas gerais aspectos

suscitados na peça recursal em exame e há continuidade da situação"

Portanto, não há que se falar aqui em omissão. Assim, o Ministério Público

pleiteia o não provimento dos embargos.

'3
PRESIDENTE Conselheira Cristiana tem a palavra

RELATORA - Inicialmente quero cumprimentar a doutora Luciana

pela defesa aqui proferida. Foi muito segura nas suas colocações.

Cumprimento também ao Ministério Público de Contas.

Este Tribunal tem sempre privilegiado o contraditório, a ampla

defesa, mas regimentalmente temos prazos para apreciar as contas

municipais. Estamos examinando contas de 2015, julgadas irregulares em

Primeira Instância. Registro que quando foram anexados os citados novos

documentos, eu deferi a juntada e encaminhei ao Ministério Público de Contas.
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De acordo com nosso Regimento Interno. é obrigatória a remessa ao Ministério

Público de Contas após juntada de nova documentação. Assim, os documentos

foram devidamente analisados pelo MPC, como defendeu o Procurador-Geral.

e também por mim, quando analisei os autos.

Feito este registro, em homenagem à doutora Luciana, vou retirar

o processo de pauta com reinclusão automática na próxima sessão.

.'') PRESIDENTE - Perfeitamente

DECISÃO CONSTANTE DE ATA: Apresentado o relatório pela

Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, foi concedida a palavra a

Dra. Luciana Carvalho de Castra, advogada, produziu sustentação oral. e ao

Procurador Geral do Ministério Público de Contas, que se manifestou, e, em

seguida, a pedido da Relatora, foi o presente processo retirado de pauta, com

retorno automático na pauta da próxima sessão do Tribunal Pleno, conforme

exposto nas respectivas notas taquigráficas, juntadas aos autos.

'1 Taquígrafos: Anahy, Angela e Nlcomedes

SDG-l ESBP
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TC-002645/026/1 5

Embargante(s): Edson Mendes Mota - Ex-Prefeito do Município de Silveiras.
Assunto: Contas anuais da Prefeitura Municipal de Silveiras, relativas ao
exercício de 2015.

Responsável(is): Edson Mendes Mota (Prefeito à época).
Em Julgamento: Embargos de Declaração em face do parecer do E. Tribunal
Pleno, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o
parecer desfavorável à aprovação das contas emitido pela E. Primeira Câmara.
Parecer publicado no D.O.E. de 29-01-19.

Advogado(s): Marcelo Palavéri(OAB/SP n' 114.164), Flávia Mana Palavéri
(OAB/SP n' 137.889), Luciana Carvalho de Castro (OAB/SP n' 288.804),
Renata Mana Palavéri Zamaro (OAB/SP n' 376.248), Osga Amena Gonzaga
Vieira (OAB/SP n' 402.771) e outros.
Acompanha(m): TC-002645/126/15 e Expediente(s): TC-01 1663/026/16, TC-
028672/026/1 6. TC-029964/026/1 6. TC-000959/026/1 7, TC-007963/026/1 7.
TC-0161 77/026/1 7, TC-007935/026/1 6, TC-0371 1 3/026/1 5. TC-036929/026/1 5.
TC-028293/026/1 5 e TC-028284/026/1 5.
Procurador(es) de Contas: Jogo Paulo Giordano Fontes.
Fiscalizada por: UR-14 - DSF-ll.
Fiscalização atual: UR-14 - DSF-l.

t

\

Em exame embargos de declaração opostos (fls. 39a/402) em

05/02/19, por Edson Mendes Mota, Prefeito Municipal à época, em peça

}

)

assinada por sua advogada, em face da decisão (fls. 374/391) proferida, em

Sessão de 12/12/18, pelo Tribunal Pleno que negou provimento a pedido de

reexame interposto pelo ora embargante, mantendo a posição da Primeira

Câmara, ao apreciar as contas de 2015 da Prefeitura Municipal de Silveiras

pela emissão de parecer prévio desfavorável, publicada no DOE de 29/01/19

(fls. 392/393)

A rejeição das contas recaiu sobre o desequilíbrio fiscal verificado

tendo em vista o resultado negativo apurado na execução orçamentária e o

déficit financeiro registrado no exercício, a repercutir no quadro de iliquidez

apresentado frente às obrigações de curto prazo, depósito insuficiente para

pagamento de precatórios, ausência de efetiva demonstração do cumprimento

l
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dos requisitórios de baixa monta e desatendimento do artigo 22, parágrafo

único, da LRF, considerando as vedações estabelecidas no período em que

despesas com pessoal atingiram o limite prudencial, sendo afastada, em

segunda instância, a objeção quanto a encargos sociais, considerada a adesão

ao "refis previdenciário" estabelecido pela Lei Federal n' 1 3.485/17

Em suas razões, o embargante alegou que a decisão foi omissa

em relação aos documentos apresentados posteriormente (fls. 271/3so), em

complementação ao pedido de reexame interposto, na medida em que os

órgãos técnicos não se manifestaram sobre a referida documentação, restando

prejudicada a defesa.
'h

b

Ressaltou que o MPC se manifestou com base nos pareceres das

assessorias técnicas já existentes, os quais nortearam o voto proferido pela

reprovação das contas, além de consignar que as assessorias técnicas

(contábil e jurídica) não conheceram da defesa em sua totalidade, apenas

parcialmente, configurando cerceamento, dada a omissão de julgamento.

Também assinalou o embargante que os apontamentos sobre

déficit orçamentário, precatórios e gastos com pessoal não poderiam

prevalecer para a reprovação das contas, diante das justificativas e

documentos apresentados complementarmente.

\

)

No mais, considerou contraditória a decisão que permitiu a

complementação de defesa, uma vez que seu conteúdo foi desconsiderado,

cabendo sua apreciação, no seu entender, pelas assessorias especializadas

antes da inclusão em pauta de julgamento.

Os autos foram retirados da pauta de julgamento em Sessão
de 20/03/19.

E o relatório

GC-CCM-32
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA RELATORA - DjiA. CRISTIANA

DE CASTRO M:ORAIS - DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO

PAULO
TCESP -SEDE

llb:111111111111 l 1111 ll l l l l l
TC - 284a/g26/19

g2/gt/2819 - 15:21

]111HHIHUllHDlL@lil 38v1-8251-3110-+968

TC n' 002645/026/15 Contas Anuais 2015 Município de Silveiras/SP

-')
Assunto: RETljiADA DE PAUTA -- Julgamento: 03/04/2019, às 110hQ0 - Emb8FgQ$ 11:ç

!2Êglzrasãg opostos em face da decisão do E. Tribunal Pleno, que negou provimento ao

pedido de reexame, interposto contra parei.er desfavorável à aprovação das eontps

relativas ao exercício de 2015 emitido pela E. Primeira Câmara

+

EDSON MENDES MOTA, Ex-Prefeito do Município de Silveiras, já

qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seus advogados, que esta subscrevem

(substabelecimento anexo), vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, expor e requer o

quesegue:

Em face da r. decisão do E. Tribunal Pleno, que negou provimento ao

pedido de reexame, interposto contra parecer desfavorável à aprovação das contas relativas ao

exercício de 2015 emitido pela E. Primeira Câmara, o Requerente opôs Embargos de

!jlççl4T8:ção .;(fl$. 398/4{}2L Guio julgamento está previsto na pauta de amanhã

(03/04/2019),às 10h00.

y
Av. Água Fria467 . 8oandar. conj. 84 . Altode Santana CEP02333-000 São Paulo/SP

luciana.aro.adv@gmail.com - marcusviniciusmarques.adv@gmail.com aams@adv.oabsp.org.br
Tel: ll 2232-7000 . cel: ll 98473-2001 cel: ll 99936-2001
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Aro Aquino & Marquês Santos

A dvoga(] os Associa(ios

Sucede, Nobre Relatora, que 11$ t)reseptç$ PB!!QPQ$ ç$tãQ

j!!grçssando nesta data no feito (02/04/2019), conforme se verifica nos $ubstabelecimeptos

sem reservas orajuntados.

Oportuno enfatizar que, nesta oportunidade, está sendo juncada a via

original do substabelecimento sem reservas, no qual os advogados Dr. Marmelo Palavéri --

OAB/SP n' 1 14.164, Dra. Flavia Mana Palavéri -- OAB/SP n' 137.889 e Dra. Osga Amena

Gonzaga Vieira -- OAB/SP n' 402.771 outorgam poderes a estes patronos.

No tocante ao substabelecimento sem reservas da Dra. Luciana

Carvalho de Castro, OAB/SP n' 288.804, junta-se, nesta ocasião, a cópia do referido

instrumento, requerendo, desde já, o prazo de 05 (cinco) dias para juncada do docujnento

original.

'b

Diante de tal fato, imprescindível QPQrlypj44r qyç 4 PQy8 Dçfêça

constituída tenha tempo hábil para realizar a análise dos autos, bem como para se

preparar para eventual sustentação oral ou manifestação por escrito, se for o caso.

Ademais, os presentes patronos foram informados pelo Requerente

que haveria documentos novos, que teriam o condão de alterar a decisão a ser exarada por

este E. Tribunal de Contas, fato este quc também exige uma análise minudente pela Defesa.

Diante de todo o exposto, em homenagem aos princípios

constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5',

incisos LIV e LV, da Constituição Federal), requer a RETIRADA DE PAUTA do processo

TC n' 002645/026/15 (Embargos de Declaração), determinando-se Q !çtQrpp dQ$ 4ylQ$ QQ

Gabinete. cujo ju]gamento está previsto na pauta de amarüã (03/04/20 1 9), às ] 0h00.

Requer, ainda, a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que a

Defesa possa analisar o feito, se preparar para eventual sustentação oral ou apresentar

eventual manifestação por escrito, se for o caso.

Requer, por Hlm, ajuntada da via original do substabelecimento sem

reservas da Dra. Luciana Carvalho de Castra, OAB/SP n' 288.804, no prazo de 05 (cinco)

Av. Agua Fria 467 . 8' andar . conj. 84 . Alto de Santana . CEP 02333-000 São Paulo/SP
luciana.aro.adv@gmail.com - marcusviniciusmarques.adv@gmail.com - aams@adv.oabsp.org.br

Tel: ll 2232-7000 . cel: ll 98473-2001 . cel: ll 99936-2001
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Aro Aquino & Marquês Santos
Aclvogaclos As soa aços

Termos em que,

Pede deferimento

São Paulo,02 de abrilde 2019

Luciana Ribeiro Aro de Aquino

OAB-SP n' 132.996

Marcas Vinícius Marquei dos Santos

OAB-SP n' 283.285

OAB-SP n" 340.524

''b
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SUBSTABELECIMENTO

Pelo presente instrumento, o Dr. MARCELO

PALAVERI -- OAB/SP n' 114.164, FLAVIA MARCA PALAVÉRI - OAB/SP n'

137.889, OLGA AMELIA GONZAGA VIEljiA -- OAB/SP n' 402.771, substabelecem,

sem reservas de iguais poderes, para a advogada, Dra. LUCIANA RIBEIRO ARO DE

AQIJINO -- OAB/SP N' 132.996, brasileira, casada e Dr. MAURICIO SANTIAGO

MARQUES DOS SANTOS -- OAB/SP n' 340.524, brasileiro, casado, com endereço

comercial situado na Av. Agua Fria n' 476, cj. 84, Agua Fria, São Paulo, SP, CEP 02333-

000 conforme artigo 3', $2', do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no que

couber, os poderes que Ihe foram conferidos no instrumento procuratório outorgado pgt

EDSON MENDES MOTA, já qualificado nos autos do Proa. n' 002645/026/15 que

tramita no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo,02 deabrilde 2019

M.4RCjíLO PAL'WÉm
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Pêlo presente ins:trumêntQ, Dr. MARMELO

p:ÂLAVÉi;i OAB/SP n' 114.164, Dra. fl.AVIA MARCA PALAvÉRI OAB/SP n'

137.889. Dra. LUCIANA CARVALHO DE CASTRA OAB/SP n' 288.804, Dra.

RENATA MARCA PALAVÉRI ZAMARO OAB/SP n' 376.248 e Dra. ALGA

AMEL{A GONZAGA VIEIRA OAB/SP n' 402.771, substabelecem. SEM

RESERVAS de iguais poderes, para a advogada, Dra. :LUCIANA RIBEIRO

Alto DE AQuINO, QAB/SP n' 132.996. brasileira. casada o Dr. MAURICIO

SANTIAGO MARQUÊS DOS SANTOS, OAB/sp 340.524, brasileiro. casado,

com :êndóreço êomercidl situado na Av. Agua Fria rt' 4:7.6, cj. 84,. Agua

Fri:a, SÕo Paylo,. SP, CEP 02333-000 conforme drtTgo 3'. $ 2', do Estatuto

da Ordem dos Advoga:dos do Brasil, óo qcie êoubêf, os poderes que Ihe

foram ;conferidos no instrumento procurat6rio outorgado gQ! EDSON

MANDES MOTA. jó qualificado nos autos do Proc. n' 002645/026/15 quQ

tramíta no T:Cibunal de Contas do Estado de São Paulo:.

São Paulo, 01 de abril de 2019

L-.ÜãiÜzÚ
LUCIANAEARVALHO DÉCASTRO

SP n' 288.804
{

OAB/
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Expediente:

Interessado

TC-002840/026/19

Edson Mendes Mota, ex-Prefeito do Município de

Silveiras, em petição assinada por Maurício

Santiago Marques dos Santos (OAB/SP n'

340.524), mencionando os advogados Luciana
Ribeiro Aro de Aquino (OAB/SP n' 132.996) e

Marcus Vinícius Marques dos Santos (OAB/SP n'

283.285).

Contas Anuais. Exercício de 2015. Embargos de

Declaração opostos em face da decisão

proferida, em Sessão de 12/12/18, pelo Tribunal

Pleno que negou provimento a Pedido de
Reexame interposto, mantendo a posição da

Primeira Câmara, pela emissão de parecer prévio

desfavorávelà sua aprovação.

Luciana Carvalho de Castro (OAB/SP n' 288.804),

Marcelo Palaveri(OAB/SP n' 114.164), Flávia

Mana Palaveri(OAB/SP n' 137.889), Renata Mana

Palaveri Zamaro (OAB/SP n' 376.248), Olga

Amena Gonzaga Vieira (OAB/SP n' 402.771) e

Álvaro Manas Morgado Júnior (OAB/SP n'

224.095).

Pedido de retirada de pauta e concessão de

prazo de 30 (trinta) dias para que a nova defesa

constituída possa analisar o feito e se preparar

para eventual sustentação oral ou apresentar
manifestação por escrito, além de solicitar o
prazo de 05 (cinco) dias para a juntada da via

original do substabelecimento sem reservas da

Matéria

Advogados:

\

Em exame
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advogada Luciana Carvalho de Castro (OAB/SP

n' 288.804).

Cuida o presente expediente de solicitação formulada por Edson

Mendes Mota, ex-Prefeito do Município de Silveiras, em petição assinada por

Maurício Santiago Marques dos Santos (OAB/SP n' 340.524), pleiteando a

retirada da matéria em destaque da pauta de julgamento do E. Tribunal Pleno,

designada para o dia 03/04/19.

Também o interessado solicitou a concessão de prazo de 30

(trinta) dias para que a nova defesa constituída possa analisar o feito e se

preparar para eventual sustentação oral ou apresentar manifestação por

escrito, bem como o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada da via original do

substabelecimento sem reservas da advogada Luciana Carvalho de Castro

(OAB/SP n' 288.804).

Considerando, nesta fase processual, que os autos do TC-

002645/026/15 (Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Silveiras - exercício

de 2015) já foram retirados da pauta de julgamento, nas Sessões Plenárias de

20/03 e 27/03/19, sendo que nesta última, a Dra. Luciana Carvalho de Castro

apresentou sustentação oral de defesa, representando o responsável Edson

Mendes Mota, também se pronunciando o MPC, na sequência, em

sustentação oral realizada pelo seu Procurador Geral, Dr. Rafael Neubern

Demarchi Costa, indefiro o pedido de novo adiamento e concessão de prazo

adicional, nos termos do artigo 1 09 do Regimento Interno deste Tribunal.

Publique-se.

Ao Cartório, para cumprimento, inclusive juntada do presente
expediente aos autos do TC-002645/026/1 5.

GC-CCM-32
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8' Sessão Ordinária do Tribunal Plena, realizada no Auditório
"PROF.JOSÉ LUIZ DEANHAIA MELLO"

TC-002645/026/15
Municipal

Item 38

DECISÃO DO TRIBUNALPLENO

DATA DA SESSÃO - 03-04-201 9

')
dos
Estaníslau Beraldo
Antonio Polizeli e Silvía Monteiro, preliminarmente o
Embargos de Declaração.

ao mérito. havendo a
vota(]o Dela releicao aos

e

na

Conselheiros
Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes. Relatora

Edgard Camargo Rodrigues, Dimas Ramalho e Sldney
e dos Auditores Substitutos de Conselheiro Valdenir

Rodrigues,
Substitutos

Dimas
de

Plenário conheceu dos
Conselheiro

Conselheira Cristiana de Castro
Moraes, Relatora, votado pela rejeição dos Embargos de Declaração,
encontrando-se o processo em fase de discussão, foi o seu julgamento adiado,

forma regimental, por pedido de vista do Conselheiro Dimas Ramalho,
conforme exposto nas correspondentes notas taquigráficas, juntadas aos

Quanto
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autos.

PRESIDENTE - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS THIAGO
PINHEIRO LIMA
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1 - Notas Taquigráficas juntadas pela SDG-ll
2 -- A SDG-3 para anotaçõesl
3 - Ao Gabinete do Conselheiro Dimas Ramalho, para vista.

SDG-l , em 03 de Abril de 2019

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO DIRETOR-GERAL

SDG-l/ESBP/ra cleo

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana. 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906 PABX 3292-3266
INTERNET: www.tce.sp.gov.br
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ê TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

SDG-l-TAQUIGRAFIA
NOTAS TAQUIGRAFICAS TC-002645.026.15

8' SESSÃO O

ABRIL DE 201

MELLO"

RDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO, REALIZADA EM 3 DE

9, NO AUDITÓRIO "PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA

PRESIDENTE - Conselheiro Antonio Roque Citadini

RELATORA - Conselheira Cristiana de Castro Moraes

') PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Pinheiro Lima

Thiago

SECRETARIO -- Sérgio Ciquera Rossi

PROCESSO - TC-002645/026/1 5

EMBARGANTE: Edson Mendes Mota Ex-Prefeito do Município de Silveiras

ASSUNTO: Contas anuais da Prefeitura Municipal de Silveiras, relativas ao

exercício de 2015.

RESPONSÁVEL: Edson Mendes Mota (Prefeito à época)

EM JULGAMENTO: Embargos de Declaração em face do parecer do E.

Tribunal Pleno, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra

o parecer desfavorável à aprovação das contas emitido pela E. Primeira

Câmara. Parecer publicado no D.O-E. de 29-01-19.

ADVOGADOS: Marcelo Palavéri(OAB/SP n' 114.164), Flávia Mana Palavéri

(OAB/SP n' 137.889), Luciana Carvalho de Castro (OAB/SP n' 288.804),

Renata Mana Palavéri Zamaro (OAB/SP n' 376.248), Olga Amena Gonzaga

Vieira (OAB/SP n' 402.771 ) e outros.

ACOMPANHAM: TC-002645/1 26/1 5 e Expediente(s): TC-01 1 663/026/1 6, TC-

028672/026/1 6, TC-029964/026/1 6, TC-000959/026/1 7, TC-007963/026/1 7

TC-O1 61 77/026/1 7, TC-007935/026/1 6, TC-0371 1 3/026/1 5, TC-036929/026/1 5

TC-028293/026/1 5 e TC-028284/026/1 5.

PROCURADOR DE CONTAS: Jogo Paulo Giordano Fontes
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SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

SDG-l-TAQUIGRAFIA
NOTAS TAQUIGRAFICAS TC-002645.026.15

FISCALIZADA POR:UR-14-DSF-ll

FISCALIZAÇÃO ATUAL: UR-14 - DSF-l

RELATORA -- Senhor Presidente, senhores Conselheiros.

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas e senhor Secretário-Diretor

Geral. Item 38. Em exame, embargos de declaração opostos, em 05/02/19, por

Edson Mendes Mota, Prefeito Municipal à época, em peça assinada por sua

advogada, em face da decisão proferida, em Sessão de 1 2/1 2/18, pelo Tribunal

Pleno que negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo ora

embargante. mantendo a posição da Primeira Câmara, ao apreciar as contas

de 2015 da Prefeitura Municipal de Silveiras, pela emissão de parecer prévio

desfavorável, publicada no DOE de 29/01/19

'3

(RELATO)R10 E VOTO PRELIMINAR JUNCADOS AOS AUTOS)

Recurso em termos, dele conheço

PRESIDENTE Em discussão. Em votação. Conhecido

RELATORA - Passo ao mérito

(VOTO DE MÉRITO JUNTADO AOS AUTOS)

PRESIDENTE -- Em discussão. Conselheiro Dimas Ramalho

CONSELHEIRO DIMASRAMALHO Peço vista dos autos
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SDG-l-TAQUIGRAFIA
NOTAS TAQUIGRAFICAS TC-002645.026.15

PRESIDENTE Vista do item 38 ao Conselheiro Damas Ramalho

DECISÃO CONSTANTE DE ATA: Pelo voto da Conselheira Cristiana de

Castro Moraes, Relatora, e dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues,

Dimas Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo, e dos Auditores Substitutos de

Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli e Silvia Monteiro, preliminarmente o E.

Plenário conheceu dos Embargos de Declaração.

Quanto ao mérito, havendo a Conselheira Cristiana de Castro

Moraes. Relatora, votado pela rejeição dos Embargos de Declaração,

encontrando-se o processo em fase de discussão, foi o seu julgamento adiado,

na forma regimental. por pedido de vista do Conselheiro Damas Ramalho,

conforme exposto nas correspondentes notas taquigráficas, juntadas aos
autos.

;""\

Taquígrafa: Angela

SDG-l-ESBP
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TRIBUNALPLENO SESSÃO DE 03/04/2019 ITEM NO 038

TC-002645/026/15

Embargante(s): Edson Mendes Mota -- Ex-Prefeito do Município de Silveiras.
Assunto: Contas anuais da Prefeitura Municipal de Silveíras, relativas ao
exercício de 2015.

Responsável(is): Edson Mendes Mota (Prefeito à época)
Em Julgamento: Embargos de Declaração em face do parecer do E
Pleno, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o
parecer desfavorável à aprovação das contas emitido pela E. Primeira Câmara.
Parecer publicado no D.O.E. de 29-01-1 9

Advogado(s): Marcelo Palavéri(OAB/SP n' 114.164), Flávia Mana Palavéri
(OAB/SP n' 137.889), Luciana Carvalho de Castra (OAB/SP n' 288.804),
Renata Mana Palavéri Zamaro (OAB/SP n' 376.248), Osga Amena Gonzaga
Vieíra (OAB/SP n' 402.771 ) e outros.

Acompanha(m): TC-002645/126/15 e Expediente(s): TC-011663/026/16, TC-
028672/026/1 6, TC-029964/026/1 6, TC-000959/026/1 7. TC-007963/026/1 7.

TC-O1 61 77/026/1 7, TC-007935/026/1 6. TC-0371 1 3/026/1 5. TC-036929/026/1 5.
TC-028293/026/1 5 e TC-028284/026/1 5.

Procurador(es) de Contas: Jogo Paulo Giordano Fontes.
Fiscalizada por: UR-14 - DSF-ll
Fiscalização atual: UR-14- DSF-l
Sustentação oral proferida em sessão de 27-03-19.
Sustentação oral proferida pelo Ministério Público de Contas em sessão
de 27-03-19.

Tribunal
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Em exame embargos de declaração opostos (fls. 398/402), em

05/02/19, por Edson Mendes Mota. Prefeito Municipal à época, em peça

assinada por sua advogada, em face da decisão (fls. 374/391) proferida, em

Sessão de 12/12/18, pelo Tribunal Pleno que negou provimento a pedido de

reexame interposto pelo ora embargante. mantendo a posição da Primeira

Câmara, ao apreciar as contas de 2015 da Prefeitura Municipal de Silveíras.

pela emissão de parecer prévio desfavorável, publicada no DOE de 29/01/19

(fls. 392/393)

A rejeição das contas recaiu sobre o desequilíbrio fiscal verificado.

tendo em vista o resultado negativo apurado na execução orçamentária e o

déficit financeiro registrado no exercício, a repercutir no quadro de iliquidez

l
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apresentado frente às obrigações de curto prazo, depósito insuficiente para

pagamento de precatórios, ausência de efetiva demonstração do cumprimento

dos requisitórios de baixa monta e desatendimento do artigo 22, parágrafo

único, da LRF, considerando as vedações estabelecidas no período em que

despesas com pessoal atingiram o limite prudencial, sendo afastada, em

segunda instância, a objeção quanto a encargos sociais, considerada a adesão

ao "refis previdenciário" estabelecido pela Lei Federal n' 13.485/1 7

Em suas razões, o embargante alegou que a decisão foi omissa

em relação aos documentos apresentados posteriormente (fls. 271/3so), em

complementação ao pedido de reexame interposto, na medida em que os

órgãos técnicos não se manifestaram sobre a referida documentação, restando

prejudicada a defesa.

Ressaltou que o MPC se manifestou com base nos pareceres das

assessorias técnicas já existentes, os quais nortearam o voto proferido pela

reprovação das contas, além de consignar que as assessorias técnicas

(contábil e jurídica) não conheceram da defesa em sua totalidade, apenas

parcialmente, configurando cerceamento, dada a omissão de julgamento.
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Também assinalou o embargante que os apontamentos sobre

déficit orçamentário, precatórios e gastos com pessoal não poderiam

prevalecer para a reprovação das contas, diante das justificativas e

documentos apresentados complementarmente.

No mais, considerou contraditória a decisão que permitiu a

complementação de defesa, uma vez que seu conteúdo foi desconsiderado,

cabendo sua apreciação, no seu entender, pelas assessorias especializadas

antes da inclusão em pauta de julgamento.

Os autos foram retirados da pauta de julgamento em Sessão
de 20/03/19.

A matéria fez parte dos trabalhos deste Tribunal Pleno na

Sessão de 27/03/19, ocasião em que a Dra. Luciana Carvalho de Castro

2
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apresentou sustentação oral de defesa, repisando aspectos consignados

na peça recursal.

Nesse sentido, a defensora pleiteou, em sua sustentação. a

conversão em diligência do julgamento, para que fosse examinada, pela ATJ, a

documentação complementar apresentada, posteriormente, à interposição do

pedido de reexame, com o objetivo de garantir a apreciação de toda a defesa

produzida que, no seu entender. seria suficiente para dirimir os apontamentos

considerados para a reprovação das contas.

'1 Também o MPC também se pronunciou, na sequência, em

sustentação oral realizada pelo seu Procurador Geral, Dr. Rafael Neubern

Demarchi Costa, ao defender a regularidade da tramitação processual,

assinalando que a documentação complementar suscitada foi examinada no

curso da instrução, em segunda instância. 0
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Em seguida, os autos foram retirados da pauta de
julgamento.

E o relatório

GC-CCM-32
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GC-CCM

TRIBUNALPLENO

SESSÃO DE 03/04/2019 ITEM n' 038

Processo

Assunto:

TC-2645/026/15

Contas Anuais da Prefeitura Municipal de

Silveiras, relativas ao exercício de 2015.

Responsável

Advogados:

Edson Mendes Mota, Prefeito Municipal à época

Luciana Carvalho de Castro (OAB/SP n' 288.804),

Marcelo Palaveri(OAB/SP n' 114.164), Flávia

Mana Palaveri(OAB/SP n' 137.889), Renata Mana

Palaveri Zamaro (OAB/SP n' 376.248), Olga

Amena Gonzaga Vieira (OAB/SP n' 402.771) e

Álvaro Manas Morgado Júnior (OAB/SP n'

224.095).
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Acompanham TC-2645/1 26/1 5 (Acessório 1 -- Acompanhamento

da Gestão Fiscal) e Expedientes

TC-28284/026/15, TC-28293/026/15, TC-
36929/026/15, TC-371 1 3/026/1 5, TC-07935/026/1 6,

TC-11663/026/16, TC-28672/026/16, TC-

29964/026/16, TC-00959/026/17, TC-7963/026/1 7 e
TC-16177/026/17 .

' 1
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Em exame Embargos de Declaração opostos em face da

decisão proferida, em Sessão de 12/12/18, pelo

Tribunal Pleno que negou provimento a Pedido

de Reexame interposto, mantendo a posição da

Primeira Câmara, ao apreciar as contas anuais

da Prefeitura Municipal de Silveiras, relativas ao
exercício de 2015, pela emissão de parecer

prévio desfavorável à sua aprovação.
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Embargante: Edson Mendes Mota, Prefeito Municipal à

em petição assinada por Luciana Carva

Castro (OAB/SP n' 288.804).

epoca,

Iho de

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREFEITURA
MUNICIPAL. CONTAS ANUAIS. PARECER DESFAVORÁVEL
MANTIDO EM SEGUNDA INSTANCIA DE JULGAMENTO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NAO
OCORRENCIA. INTENÇÃO DE SE CONFERIR CARATER
INFRINGENTE AOS EMBARGOS. INADMISSIBILIDADE.
CONHECIDOS.REJEITADOS.

Não é obrigatória a altiva dos órgãos técnicos no processo,
competindo ao Relator determinar. a seu critério, eventual

manifestação, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.

Em preliminar
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Recurso em termos. dele conheço.

O embargante, devidamente qualificado nos autos, é parte

legítima, dispondo de interesse de agir, para interpor embargos de declaração.

os quais foram opostos no prazo legall, de modo a atender, portanto, os

pressupostos de admissibilidade e tempestividade.

No mérito,

As alegações trazidas, nesta fase processual, não merecem

prosperar, uma vez que a decisão impugnada não contém qualquer

obscuridade, dúvida, contradição ou omissão, tendo em vista as disposições do

artigo 66, incisos l e 11, da Lei Complementar no 709/932.

' A decisão recorrida foi publicada no DOE de 29/01/19, terça-feira (fls. 393) e os embargos de declaração opostos em
D5/02/19, terça-feira (fls. 398), considerando a contagem do prazo para interposição do recurso em dias úteis
(Comunicado GP n' 08/2016).

2 Art. 66. Nos julgamentos de competência de Conselheiro Julgador Singular, das Câmaras e do Tribunal Pleno, cabem
embargos de declaração quando a decisão:
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Em síntese, o embargante considerou que a decisão foi omissa e

contraditória, sob o argumento de que a documentação complementar

apresentada posteriormente à interposição do pedido de reexame não passou

pelo crivo dos órgãos técnicos, prejudicando a defesa, uma vez que as

justificativas não foram apreciadas, em sua totalidade, em segunda instância

dejulgamento.

Vale ressaltar, no caso vertente, que o cerne da questão debatida

se resolve regimentalmente

Sob tal aspecto, não há como Ihe conferir razão, na medida em

que compete ao Relator determinar. a seu critério, a eventual manifestação dos

órgãos técnicos. como consignado no bojo da decisão ora combatida

É de se assinalar, a esse respeito, que os dispositivos aplicáveis

realçam o caráter não obrigatório da oitiva dos órgãos técnicos, em vista do

que dispõem os artigos 163 e 195 do Regimento Interno deste Tribunal, a

depender da instância de julgamento a que se encontra o processo.

Art. 163. O Relator, a seu critério. colherá a manifestação dos órgãos
instrutivos e técnicos, submetendo o feito ao Tribunal Pleno, para
apreciação.

Art. 195. Decorrido o prazo a que se refere o artigo anterior, e desde
que não tenha sido prorrogado, o Relator, ouvindo. se entender
necessário, os órgãos técnicos. dará vista ao Ministério Público e
submeterá o processo à decisão da Câmara.

Também carece de sustentação a assertiva de que a as
alegações e documentos complementares não foram examinados nesta fase

processual, como pretendido pelo embargante.

Verifica-se, de plano, que a referida documentação (fls. 271/3SO)

mereceu pertinente abordagem do próprio MPC (fls. 353/3ss), como textualmente

assinalado em sua manifestação:
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1 - contiver obscuridade, dúvida ou contradição; ou

11 - omitir ponto sobre o qual deveria pronunciar-se.
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De relevo acrescentar que as razões complementares (fls. 271/350)
reiteram os termos contidos no pedido preliminar e. até mesmo. em
sede de defesa prévia. especialmente quanto aos resultados fiscais.
No entanto, desta feita acrescenta aos autos documentos probatórios
do adimplemento de parcelas do já citado acordo para pagamento
dos débitos de INSS, vencidas no exercício 2016. No mais, apresenta
referências ao exame das contas do exercício 2016 (eTC
4251.989.16-6) para fundamentar a aprovação das contas ora
examinadas

Em que pesem as alegações, entende-se inalterado o quadro de
graves irregularidades presentes nas contas em exame. as quais
conduziram ao juízo desfavorável contido no Parecer ora combatido.

Ademais, cabe o registro de que os argumentos trazidos no

') pedido de reexame e na documentação complementar foram relatados no voto

condutor, se mostrando infrutífera a irresignação do ora embargante. como se

observa nos seguintes excertos da decisão impugnada

De sua parte. o recorrente alegou, em relação ao resultado apurado,
que o Município registrou déficit de 9.91%, considerando a despesa
liquidada. conforme metodologia de cálculo da STN. com base no
Relatório Resumido de Execução Orçamentária.
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Assinalou que o déficit apontado foi desencadeado pela frustração
das receitas e por empenhos de despesas de capital. em razão de
convênios firmados com os Governos Federal e Estadual para
construção de centro multiuso e creche e pavimentação de vias
públicas. ensejando a abertura de créditos especiais para amparar
gastos com investimentos.

Também ressaltou que a anulação de empenhos globais relativos aos
contratos de obras traria prejuízos ao município, uma vez que as leis
que autorizaram o crédito especial antecederam os últimos 04
(quatro) meses do exercício, sendo vedada sua reabertura no
exercício seguinte. nos termos do artigo 167, $ 2'. da Constituição
[pNprnl

Quanto ao resultado financeiro. alegou o .recorrente que o elevado
déficit foi motivado pela inclusão de restos a pagar não processados.
argumentando que referidos valores são contabilizados no passivo
circulante quando a despesa estiver pronta para pagamento. tendo
em vista o disposto nos artigos 36 e 92 da Lei Federal n' 4.320/64.

Nesse sentido. entendeu que o resultado financeiro alcançou a cifra
de R$ 1.056.121.30, se desconsiderados os valores inscritos em
restos a pagar não processados no cálculo apresentado.

No que tange às obrigações judiciais. disse que o Município procurou
atender as disposições da EC n' 62/09.

Alegou, a esse respeito, que foi celebrado acordo para quitação de
débito pendente. sendo efetivado em 2014, no seu entender. além de
consignar que houve adequação da situação de precatórios junto aa
DEPRE em 201 5. com o pagamento da primeira parcela.
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Sobre a diferença na contabilização das obrigações judiciais, disse
que manteve escriturado, em relação a precatórios de pessoal. o
valor do ano anterior para fechamento do balanço. considerando que
as informações do DEPRE não foram obtidas em tempo hábil. senda
que após o recebimento do relatório emitido pelo TRT da 1 5' Região
os ajustes necessários foram realizados, reportando-se ao
demonstrativo da dívida fundada.

Quanto os requisitórios de baixa monta. considerou que nada de
irregular ou pendência foi constatado.

Em relação aos encargos sociais, entendeu que a situação do
parcelamento de INSS foi regularizada. com base nas disposições da
Lei Federal n' 13.485/17, reportando-se, a seu favor. decisão
proferida por este Tribunal na apreciação das contas de 2014 (TC
533/026/14).

No tocante aos gastos com pessoal. alegou que o aumento
percentual foi motivado pela queda na arrecadação.

A esse respeito. consignou o recorrente que providências foram
adotadas para redução de despesa, ressaltando o corte de cargos e
gratificações e a proibição de horas extras (Portaria n' 95/15). cujo
reflexo desse recuo somente poderia ser constatado posteriormente.

Nesse sentido, alegou que as despesas com pessoal retomaram aos
limites estabelecidos pela LRF no ano seguinte (2016), atingindo o
patamar de 51 ,67% da receita corrente líquida.
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Também destacou o recorrente que as gratificações ocorreram por
necessidade do serviço e em cumprimento das condições para o seu
recebimento.

Por fim, requereu o provimento do recurso, de modo a alterar o
parecer emanado na decisão impugnada, com a consequente a
aprovação das contas em análise.

Na sequência. o recorrente trouxe documentação complementar
(fls. 271/350) repisando, em linhas gerais, aspectos suscitados na
peça recursal em exame.

Em reforço, o recorrente disse que a queda na arrecadação e do
repasse do FPM Incide diretamente nas finanças municipais, tendo
em vista que as despesas fixas de prestação de serviços essenciais e
contínuos aumentam em decorrência da correção anual.

Alegou que a Prefeitura teve de empenhar a sua totalidade. em
relação aos recursos conveniados, embora o recebimento dos valores
seja parcelada, uma vez que os investimentos dependem de licitação.
impondo a reserva orçamentária integral, considerando as
disposições do artigo 7', $ 2o, incisa 111, da Lei n' 8.666/93.

Também justificou o elevado déficit apontado, sob o argumento de
que os empenhos relativos a despesas de capital com recursos de
convênios. na ordem de R$ 4 milhões, deveriam ter sido cancelados
ao final do exercício. na medida em que os recursos não foram
recebidos pelo Município. em decorrência dos repasses parcelados.

Pleiteou a exclusão de restos a pagar não processados no cálculo,
tendo em vista que esta Corte tem relevada resultados financeiros
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negativos. sendo inferior a 01 (um) mês de arrecadação o déficit
apurado. se computadas as despesas liquidadas e processadas.

Demais disso. consignou que o resultado deficitário apontado foi
atípico, tendo em vista os superávits obtidos na execução
orçamentária nos dois primeiros anos de mandato (2013 e 2014).
situação que se repete nas contas de 2016 (e-TC-4251/989/16-6).
além de discorrer sobre contabilização de restos a pagar e
procedimentos de anulação e reforço de empenho. dando ênfase a
dispositivos da Lei n'4.320/64.

Quanto a precatórios. disse que a EC n' 94/1 6 permitiu a quitação de
valores devidos até o ano de 2020. nos termos do artigo 101 do
ADCT, alcançando os débitos referentes ao exercício de 2015.
também ressaltando que a situação foi integralmente regularizada no
ano seguinte, com destaque para manifestação favorável da ATJ nas
contas de 2016.

No mais, o recorrente consignou que o parcelamento de encargos
sociais vem sendo cumprido. com o pagamento realizado mediante
retenção. no FPM. do valor da parcela. repisando. em seguida, as
alegações trazidas na peça recursal no que se refere a gastos com
pessoal.

Pleiteou, ao final, a aprovação das contas, sem prejuízo de sua
reapreciação pela Assessoria Técnica, considerando a ínsubsistência
dos apontamentos.
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E de se ressaltar que a decisão ora embargada foi

suficientemente clara ao consignar as razões que ensejaram a manutenção,

em segundo grau de julgamento, do parecer desfavorável emitido pela
instância originária, se mostrando insubsistente, nesse sentido. a alegação de

cerceamento de defesa invocada pelo embargante.
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voto condutor impugnado. a assertiva de que o recuo da arrecadação e
frustração de receitas justificaria o resultado obtido na execução orçamentária.

na medida em que restou caracterizada a elevação das despesas, situação

evidenciada com o registro de expressivo déficit financeiro no exercício, em

comparação à pequena variação assinalada no período em relação aos valores

arrecadados. também sendo afastada, na ocasião da apreciação do recurso, a

alegação de queda do FPM apontada nas alegações complementares

apresentadas após a interposição do pedido de reexame. .LJ
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Nesse sentido
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Observa-se que a arrecadação bruta pouco variou em relação ao ano
anterior. ao apresentar queda nominal de 3,88% - quase R$ 910 mil
(de R$ 23,35 milhões. em 2014. para R$ 22.44 milhões. em 2015).
para legitimar o acréscimo de R$ 6.01 milhões nas despesas
executadas (+26.50%), considerando os gastos contabilizados à cifra
de R$ 28.7 milhões no exercício.

Tal situação se verifica, em termos nominais, quanto à receita
corrente líquida, com ligeiro recuo de 0.61% no exercício (R$ 1 30 mil.
aproximadamente). considerando o montante obtido. em 2014. de R$
21.46 milhões. com o registrado, em 2015, no valor de R$ 21.33
milhões.

Embora a arrecadação tenha se mantido estável em relação ao ano
anterior. com pequena redução nominal (entre R$ 130 mil a R$ 910
mil -- de 0.61% a 3,88%, a depender da referência aditada), a
realização da receita. no exercício, se mostrou bem aquém do
previsto (R$ 26.32 milhões). registrando déficit de R$ 3,87 milhões (-
14.73% do valor orçado). não amparando a fixação final de despesas
(R$ 30.12 milhões). com base em eventual frustração de receita, nãa
demonstrada nesta fase processual.

É de se consignar que a arrecadação do FPM foi superior aa
registrado no ano anterior (de R$ 6,6 milhões. em 2014, para R$ 6,99
milhões, em 2015, registrando acréscimo de 5.92% no exercício),
diferentemente do que foi alegado pelo recorrente, de modo a infirmar
a repercussão do aventado cenário de dificuldade económica a
respaldar a magnitude do resultado deficitário obtido na execução
orçamentária.
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A esse respeito. não é demais lembrar que houve crescimento de
6.11% da receita tributária ampliada no exercício (de R$ 12.43
milhões. em 2014. para R$ 1 3.19 milhões, em 2015). cuja majoração
se verifica em quase todos os ingressos arrecadatários que compõem
a base de cálculo do referido indicador. como se observa no aludido
quadro demonstrativo extraído do Relatório de Análises Anuais
Eletrõnicas -- RAAE. com base nos dados informados, no Sistema
Audesp, pela Municipalidade.

Demais disso, nota-se que não foi acolhida, no voto condutor, a

pretensão do recorrente de afastar o estoque de restos a pagar processados

no cálculo do resultado financeiro, cuja motivação foi pontuada na seguinte

passagem da decisão embargada:

É de se assinalar que a composição da dívida flutuante representa.
preponderantemente. gastos inscritos em restos a pagar não
processados (R$ 4.03 milhões), cuja satisfação pecuniária se
encontra condicionada ao reconhecimento de sua efetiva prestação.
retratando, de todo modo. obrigação assumida a demandar o
consequente pagamento. dada a preservação do empenho, nos
termos do artigo 58 da Lei no 4.320/64'.
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Nesse sentido. ao gestor público caberia avaliar, previamente, a
necessidade de eventual anulação de empenho, quando da inscrição
de gastos em restos a pagar, na conformidade da orientação traçada
no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público' (MCASP)
editado pela Secretaria do Tesouro Nacional - 6' edição. válida para
o exercício de 2015, com destaque à seguinte passagem de
interesse

No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não
pagas serão inscritas em restos a pagar e constituirão a dívida
flutuante. (...) A inscrição de despesa em restos a pagar não
processados é precedida após a anulação dos empenhos que não
podem ser inscritos em virtude de restrição em norma do ente. ou
seja. verificam-se quais despesas dever ser inscritas em restos a
pagar e anulam-se as demais para, após, inscreverem-se os restos a
pagar não processados do exercício

No caso vertente. o referido procedimento deixou de ser adotado pela
Administração, como consignado pelo próprio recorrente. não
logrando êxito em demonstrar, nos cálculos apresentados, a alegada
frustração de receita em função de valores não repassados em
convênios celebrados com outras instâncias governamentais, de
modo a amparar a pretendida exclusão de despesas não liquidadas,
com a consequente descaracterização da obrigação de pagamento
assumida, a fim de mitigar o quadro de iliquidez apurado no exercício
frente às obrigações de curto prazo.

É de se ressaltar, a esse respeito, que esta Corte não vem acolhendo
a referida dedução do estuque de restos a pagar. sem a
correspondente comprovação documental, no cômputo da dívida
flutuante para fins de aferição da capacidade de reversão do
desequilíbrio fiscal. a exemplo do que restou assentado nas decisões
plenárias nos autos do TC-2033/026/1 3 (Prefeitura de Poá -- Contas
de 2013 -- Sessão de 13/07/16 -- Parecer publicado no DOE de
06/08/16 -- Conselheiro Relator Edgard Camargo Rodrigues), TC
508/026/14 (Prefeitura de Porto Ferrelra -- Contas de 2014 -- Sessão
de 29/11/17 -- Parecer publicado no DOE de 23/01/18 -- Conselheiro
Relator Dimas Ramalho), TC-2349/026/15 (Prefeitura de Indiana --
Sessão de 28/02/18 -- Parecer publicado no DOE de 28/03/18 --
Conselheiro Relator Antonio Roque Citadina) e TC-2209/026/15
(Prefeitura de Neves Paulista -- Sessão de 16/05/18 -- Parecer
publicado no DOE de 13/06/18 -- Conselheiro Relator Edgard
Camargo Rodrigues).-

No âmbito das contas de 2016 (e-TC-4251/989r16-6), restou
consignado. no laudo de inspeção, o cancelamento de restos a pagar
inscritos no exercício de 2015. na ordem de R$ 1.81 milhão.
representado. em larga escala, por despesas não liquidadas à cifra
de R$ 1,72 milhão, na conformidade do "Demonstrativo de Restos a
Pagar" indicado, sem prejuízo de consignar o pagamento de R$ 1.52
milhão desse estuque, retratando o equivalente a 37,81% da
montante pleiteado pelo recorrente.
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Nesse contexto. a ausência de lastro financeiro suficiente verificada
no exercício para cobertura da dívida flutuante (de R$ 5,67 milhões),
ainda que considerada a exclusão do estuque de restos a pagar não
processados, com a dedução do valor cancelado no ano seguinte.
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encontra-se em patamar superior a 01 (um) mês de arrecadação. cujo
parâmetro vem sendo utilizado por esta Corte, em sua jurisprudência.
para avaliação da capacidade de reversão do desequilíbrio fiscal.
cenário também observado se descontados, do montante pleiteado
pelo recorrente a ser subtraído. apenas os valores desse estoque
objeto de pagamento (R$ 1.52 milhão). não comportando relevação a
falha apontada.

4 Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigação de pagamento
pendente ou não de implemente de condição.

5 htto://www.tesouro.fazenda.qov.br/-/mcasp. Acesso em 29/1 1/1 8

No voto condutor, restou consignada quanto aos demais

fundamentos que prevaleceram na motivação do parecer desfavorável, a

insuficiência de suporte documental para aferição do cumprimento das

obrigações judiciais e caracterizada a prática de condutas vedadas no período

em que os gastos com pessoal atingiram o limite prudencial, nos termos do

artigo 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Nesse sentido

No que tange a 21egalÉ1leg. lembro que o Supremo Tribunal Federal
modulou os efeitos do que foi assentado. em sede de ação direta, ao
reconhecer a inconstitucionalidade parcial da EC n' 62/09, ratificando
a aplicação do regime especial para os órgãos que optaram em
encerrar seu passivo judicial até o final do exercício de 2020 (ADI
4357 QO/DF. rel. Min. Luiz Fux. 25/03/15. ADI 4425 QO/DF. rel. Min.
Luiz Fux, 25/03/15).
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A despeito do aludido julgamento que delineou a alcance da
sistemática de pagamento fixada pela EC no 62/09, observo que o
recorrente não trouxe elementos documentais para comprovar, nesta
fase processual. a suficiência de valores depositados ao Tribunal de
Justiça para o adimplemento das obrigações judiciais devidas pela
Administração Municipal. situação também verificada em relação aos
requisitórios de baixa monta.

No tocante às despesas com pessoal. o recorrente também não
logrou êxito em demonstrar o cumprimento das vedações
estabelecidas no artigo 22, parágrafo único, da LRF, tendo em vista
que a Prefeitura Municipal ultrapassou o limite prudencial (de 51 .30%
da RCL) a partir do I' Quadrimestre/2016 -- 53,22% da RCL. sem
deixar de efetuar o pagamento de horas extras e gratificações,
encargos moratórios no recolhimento de contribuições sociais em
atraso e nomeação de assessores e diretores comissionados. como
apurado no curso da instrução.

Logo, não se verificam quaisquer dos vícios invocados pelo

embargante passíveis de aclaramento da decisão recorrida.
12
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Também descabe. nesse sentido, a retomada da instrução, nesta

fase processual, para rediscussão da matéria já decidida, colegiadamente, no

decisório impugnado, a fim de modificar o juízo desfavorável ali confirmado, o

que não se admite, em sede de embargos declaratóríos. dado o seu caráter

não infringente.

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração

Opostos.

GC-CCM-32

0
U
6
a
d
U
U
n
Q)

.LJ

a
©
E

d

-1

0

0
U
H
a
H

.D

C

©

N
G
H

d
h
0

3
0
U

©
'a

0
H

G
0

+J

.Q0

H

0

Q
.ua
©
E
3
U
0

'u

0
.u

n
©

'a

0

a
'a

r'H
a
>

<

0
0
\.D

c)
qi

[\

Ln
CD

m
Q
r-

0

'a

0

0
E
0
Q

0
.0

=

©
E
S
U0

'a

H
,Q

>0

U

©
U

3b
>

.IJ

.D

.a

E0
a

'ua
N
r'q
m
0
H

H
©
U

0
>

U
'Ü

13





@

a





PROCESSO NO lc - .16 h', loas lls

MUNICÍPIO:
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t'x. )s:", «s.: qlHlq IS
( )NÃO,MOTIVO DAVISTA

\ NESTA DATA OBTIVE VISTA E COPIA DOS AUTOS ATRAVES DE

C

(
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)COPIA DIGITALIZADA
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Fls
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FUNCIONARIO;DO CARTORIO
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ENDEREÇA: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906
eABX: 3292-3266 - RAMAIS: 3517. 3711, 3525
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12a Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no Auditório
'PROF. JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO"

TC-002645/026/15
Municipal

DECISÃO DOTRIBUNALPLENO

DATA DA SESSÃO-08-05-2019

Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora,
dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa , Dimas
Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro
Antonio Carlos dos Santos, o E. Plenário, quanto ao mérito. em conformidade
com as respectivas notas taquigráficas, juntados aos autos, rejeitou os
Embargos de Declaração. D
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PRESIDENTE - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINA
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS THIAGO
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Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-l.
Ao Cartório da Relatora para redação e publicação do acórdão
Ao DSF-l para dar cumprimento à r. decisão embargada.

SDG-l, em 13 de Maio de 2019

SÉRGIO CIQUERA ROSSI
SECRETÁRIO- DIRETOR GERAL
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ê â
12' SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO, REALIZADA EM 8 DE

MAIO DE 2019, NO AUDITÓRIO ''PROFESSOR JOSÉ LUIZ DE ANHAIA
MELLO"

PRESIDENTE - Conselheiro Antonio Roque Citadini

RELATORA - Conselheira Cristlana de Castro Moraes

PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Pinheiro Lima

Thiago

SECRETARIO -- Sérgio Ciquera Rossi

PROCESSO - TC-002645/026/1 5

EMBARGANTE: Edson Mendes Mota Ex-Prefeito do Município de Silveiras

ASSUNTO: Contas anuais da Prefeitura Municipal de Silveiras, relativas ao

exercício de 2015.

RESPONSÁVEL: Edson Mendes Mota (Prefeito à época)

EM JULGAMENTO: Embargos de Declaração em face do parecer do E.

Tribunal Pleno, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra

o parecer desfavorável à aprovação das contas emitido pela E. Primeira

Câmara. Parecer publicado no D.O.E. de 29-01-19

'''x
L

/

ADVOGADOS: Marcelo Palavéri(OAB/SP n' 114.164), Flávia Mana Palavéri

(OAB/SP n' 137.889), Luciana Carvalho de Castro (OAB/SP n' 288.804),

Renata Mana Palavéri Zamaro (OAB/SP n' 376.248), Olga Amena Gonzaga

Vieira (OAB/SP n' 402.771 ) e outros.

ACOMPANHAM: TC-002645/126/15 e Expediente(s): TC-011663/026/16. TC

028672/026/1 6, TC-029964/026/1 6, TC-000959/026/1 7, TC-007963/026/1 7,

TC-O1 61 77/026/1 7, TC-007935/026/1 6, TC-0371 1 3/026/1 5, TC-036929/026/15

TC-028293/026/1 5 e TC-028284/026/1 5.

PROCURADOR DE CONTAS: João Paulo Giordano Fontes
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FISCALIZADA POR:UR-14-DSF-ll

FISCALIZAÇÃO ATUAL: UR-14 - DSF-l

Sustentação oral Proferida em sessão de 27-03-19

SUSTENTAÇÃO ORAL PROFERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE

CONTAS EM SESSÃO DE 27-03-1 9.

PEDIDO DE VISTA DO CONSELHEIRO DIMAS RAMAL HO

RELATORA - Senhor Presidente, senhores Conselheiros, senhor

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas e senhor Secretário-Diretor

Geral. Item 21. Em exame Embargos de Declaração opostos por Edson

Mendes Mota, Prefeito Municipal à época. em peça assinada por sua

advogada, em face da decisão proferida pelo Tribunal Pleno que negou

provimento a pedido de reexame interposto pelo ora embargante, mantendo a

posição da Primeira Câmara, ao apreciar as contas de 2015 da Prefeitura

Municipal de Silveiras, pela emissão de parecer prévio desfavorável.

A rejeição das contas recaiu sobre o desequilíbrio fiscal verificado,

tendo em vista o resultado negativo apurado na execução orçamentária e o

déficit financeiro registrado no exercício, a repercutir no quadro de iliquidez

apresentado frente às obrigações de curto prazo, depósito insuficiente para

pagamento de precatórios, ausência de efetiva demonstração do cumprimento

dos requisitórios de baixa monta e desatendimento do artigo 22, parágrafo

único, da LRF

Os autos integraram a pauta de julgamento deste Tribunal na
sessão de 03 de abril desse ano, ocasião em que, após ter proferido voto pela

rejeição dos embargos, o eminente Conselheiro Damas Ramalho pediu vista

dos autos.

Antes de passar a palavra ao Nobre Revisor, relembro que votei

em preliminar pelo conhecimento do recurso e no mérito rejeitei os embargos

L
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de declaração opostos. ressaltando que a decisão ora embargada foi
suficientemente clara ao registrar as razões que ensejaram a manutenção. em

segundo grau do julgamento do parecer desfavorável.

Nessa oportunidade, reitero meu voto no sentido de rejeitar os

embargos de declaração em análise, mantendo a emissão do parecer
desfavorável às contas de 201 5 da Prefeitura de Silveiras. Ouço atentamente o

Conselheiro Revisor.

''3

PRESIDENTE -- A palavra é do Revisor

CONSELHEIRO DIMAS RAMALHO Acompanho a Relatora

PRESIDENTE Em discussão. Em votação. Aprovado

DECISÃO CONSTANTE DE ATA: Pelo voto da Conselheira

Cristiana de Castro Moraes, Relatora, dos Conselheiros Edgard Camargo

Rodrigues, Renato Martins Costa, Dimas Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo

e do Auditor Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, o E.

Plenário, quanto ao mérito, em conformidade com as respectivas notas

taquigráficas, juntados aos autos, rejeitou os Embargos de Declaração.

{

Taquígrafa: Ângela

SDG-l-ESBP
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ACÓRDÃO

TC-002645/026/1 5

Embargante(s): Edson Mendes Mota - Ex-Prefeito do Município de Sílveiras

Assunto: Contas anuais da Prefeitura Municipal de Silveiras, relativas ao exercício de

Responsável(is): Edson Mendes Mota (Prefeito à época).

Em Julgamento: Embargos de Declaração em face do parecer do E. Tribunal Pleno.

que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o parecer desfavorável

à aprovação das contas emitido pela E. Primeira Câmara. Parecer publicado no D.O.E.

de 29-01-19.

Advogado(s): Marcelo Palavéri(OAB/SP n' 1 14.1 64), Flávia Mana Palavéri(OAB/SP

n' 137.889), Luciana Carvalho de Castro (OAB/SP n' 288.804), Renata Marca Palavéri

Zamaro (OAB/SP n' 376.248), Olga Amena Gonzaga Vieira (OAB/SP n' 402.771).

Luciana Ribeiro Aro de Aquíno (OAB/SP n' 132.996), Maurício Santiago Marquei dos

Santos (OAB/SP n' 340.524) e outros.

Acompanha(m); TC-002645/126/15 e Expediente(s): TC-011663/026/16, TC-

028672/026/16, TC-029964/026/16, TC-000959/026/1 7, TC-007963/026/1 7, TC-

016177/026/17, TC-007935/026/16, TC-037113/026/15, TC-036929/026/15, TC-
028293/026/1 5 e TC-028284/026/1 5

Procurador(es) de Contas; Jogo Paulo Giordano Fontes.

Sustentação oral proferida em sessão de 27-03-19.

Sustentação oral proferida pelo Ministério Público de Contas em sessão de 27-
03-19.

PEDIDO DE VISTA DO CONSELHEIRO DIMAS RAMALHO

2015

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREFEITURA
MUNICIPAL. CONTAS ANUAIS. PARECER DESFAVORÁVEL
MANTIDO EM SEGUNDA INSTANCIA DE JULGAMENTO.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NAO
OCORRENCIA. INTENÇÃO DE SE CONFERIR CARATER
INFRINGENTE AOS EMBARGOS. INADMISSIBILIDADE.
CONHECIDOS.REJEITADOS.
Não é obrigatória a oitiva dos órgãos técnicos no processo.
competindo ao Relator determinar, a seu critério, eventual
manifestação, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.

ENDEREÇO: Av. Rangem Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro - SP
PABX 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br

CEP OI O1 7-906
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Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acorda o E. Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, em Sessão de 03 de abril de 2019, pelo voto da Conselheira Cristiana de

Castro Moraes, Relatora, bem como dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues,

Damas Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo e dos Auditores Substitutos de

Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli e Silvia Monteiro, na conformidade das

correspondentes notas taquigráficas, preliminarmente, conhecer dos Embargos de

Declaração.

Quanto ao mérito, havendo a Conselheira Relatora, votado pela rejeição

dos Embargos de Declaração, encontrando-se o processo em fase de discussão, foi o

seu julgamento adiado, na forma regimental, por pedido de vista do Conselheiro Damas

Ramalho.
'J''

O E. Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em

Sessão de 08 de maio de 2019, pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes,

Relatora, bem como dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins

Costa, Dimas Ramalho e Sldney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de

Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, na conformidade das respectivas notas

taquigráficas, quanto ao mérito, rejeitou os Embargos de Declaração.

Fica autorizada vista e extração de cópias dos autos aos interessados,

no Cartório da Conselheira Relatora, observadas as cautelas legais.

Presente o Dr. Thiago Pinheiro Lima, DD. Representante do Ministério
Público de Contas.

/ '

L,.'$"
Publique-se.

São Paulo, 16 maio de 2019 í P $J B L 8 C A. g) 0
D.cn.E. de ii:?j / 05 / )$

,l ./
t ./t C>-} xa.
t/\.,41 \,c'"'

'MORAES - Relatoracl
,{---; ,#t,t-#
TIANADECASIR

C.CCCM-41
.j'tii;.É.;6tila;8 üu*-,'p'

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro)
PABX 3292-3266 - INTERNET: www.t
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Socio(!ade {te r\drogados

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CONSELHEIRA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
CONTASDOESTADO DESÃOPAULO/SP

TCESP -SEDE

l 1111111111111 l 1111 ll ll l ltl l l
TC - 6482/826/19

31/07/2919 - 12:15

622-9904-0734AUTOS TC ne 002645/026/15

LUCIANA RIBEIRO ARO AQUINO brasileira, advogada,

inscrita na OAB/SP sob o ng 132.996 e MAURICIO SANTIAGO MARQUES DOS SANTOS,

brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n9 340.524, MARCUS VINICIUS MARQUES

DOS SANTOS, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n9 283.285 e BRUNO

FERNANDES FULLE, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nQ 246.238, vêm à

presença de Vossa Excelência, com elevado acatamento, comunicar a DESTITUIÇÃO

destes patronos do presente processo (doc. Anexo).

/
''3

Por consequência, requer que o nome destes patronos seja

excluído dos autos em definitivo, aditando-se a serventia as medidas de praxe, com a

exclusão destes do sistema E-SAJ.

'1
Nestes Termos, pede deferimento

São Pau[o, 25 deju]ho de 20].9

OAB-SP n' 132.996

üúàhÜw;::;»
OAB-SP n' 340.524

Av. Agua Fria 467, 17' andar ' salas 174/175 - Alto de Santana - São Paulo/S . CEP 02333-000
Tel: ll 2232-7000 . cel.11 98473-2001 whattsapp ll 94135-2110

e-malas,.: contato@aroaquino.com ' advocacia@aroaquino.com ' site: advocaciaaroaquino.com
Pág.l de 2 «
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Marcus Vinícius Marquei dos Santos

OAB/SP n' 283.285

Av. Água Fria 467. 17' andar ' salas 174/175 - Alto de Santana - São Paulo/S ' CEP 02333-000
Tel: ll 2232-7000 ' cel.11 98473-2001 whattsapp ll 94135-2110

e-maias.: contato@aroaquino.com ' advocacia@aroaquino.com ' site: advocaciaaroaquino.com
Pág.2 de 2
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ARO & AQUINO
Sociedade l1ldividual cle Advocacia

São Paulo, 10 dcjulho dc 2019

limos. Drs Luciana Ribeiro Aro de Aquillo, OAB-SP 132.996; Marcas
Vinícfus Marquei dos Santos, OAB-SP n' 283.285, Maurício Santiügo
Marquês dos Santos, OAB-SP n' 34©.524 e Bruno Fernandcs Fulle, OAB-SP
it' 246.238

Rel': Destituição de Advogados

EDSON TENDES MOTA, RG n. ]8.730.909, C?F
111.073.438-79, vem, respeitosamente, perante V.Sas.., por questões dc foro
íntimo, NOTIFICA-LOS sabre a DESTITUIÇÃO AOS MAXI)AVOS
outorgados aos ilustres advogados, bem como para que cessem) qualquer tipo de
Fíçstação de serviços. referente aos processos abaixo relacionados:

1 -- Processo n' 3000891-04.2013.8.26.0102 cm trâmite perante a ll' Câmara
de Direito Público do TJ-SP:
2- Processo n' 0000137-45.2015.8.26.0102 em trâmite perante a 10' Câmara de
Direito Público do TJ-SP;
3- Processo n' 3000890-13.20]3.8.26.0102 em trâmite prante a I' Câmara de
Direita Público do TJ - sp:
4- Processo n' ]502034-88.2018.8.26.0050 em trâmíte perante a 3' Vara do
Foro de Ubatuba - SP;
5 -- Processo n' 1022213-57.2Q]9.8.26.0053 em trâmite perante a 8'

n' 2098168 4.2 '"'n - ''.- AA«A Capital -.SP (origem).e Agravo de Instrumento
Público do TJ-SP: zu.vvuv, em iramiie perante da 9' Câmara de Direito
6 -- Processo n' 0002915-90.2012.8.26.0102 em trâmite perante a in Vara
Foro de Cachoeira Paulista -- SP=

ÍãilK%lf il F?:Kfml;'e'==&J=: ;u :
8 + Processo de despesa -- PMCP N' 223/2017 -- CDHU
9 -- IProcesso TC -- 002645/026/15 TCE - Relatora Conselheira Cristina de
Castra Mordes -- Tribunal de Contas do Estado de São Paulo:

10 -- Pioçesso n' 203 1078-] 7.2019.8.26.0000 que tramitou perante a I' Câmara

]l- Processo a' 1000072-91.2019.8.26.0102 em trâmite perante a 2' Vara
Foro de Cachoeira Paulista;

Foro de Cacoaeir IPaulista53'2019.8.26.0102 em trâmite perante a 2' Vara

Foro de Cachoeira Paulista; 6.2011.8.26.0102 em trâmite perante a I' Vara

:=='::3Zl! ãll%BS::l\l,l#1ll

do

Vara da

,''''x

em trâmitc perante
respectivo agravo interno:
]S Processo n 100]648-90,2ü17.8.26.0102 cm
Comarca de Cachoeira Paulista - SP trâmitc perante ít 2' Vara da

e o Agravo dc Instrumento n" 2218118-

»
Ú

Scanned by CamScanner
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79.2018.8.26.0Q00 cn] trâmitc pcrantc n 12' Câmara dc Direita Pública do TJ-

16 - Processo n' loo0275-53.20t9.8.26.0102 cin trâmite perante a 2' Vara -
Fora de Cachoeira Paulista;
17 - Processo n' 2154323-02.2018.8.26.0000 (ação rcscisóriü) cm {rãmite
perante 5' Grupo de Direito Público do TJ-SP;
18 - Processo TC n' 3154-Q26-19 em trâmite perante o Tribunal dc Contas do
Estado de São Paulo, relatora Conselheira Cristiana dc Castão Morais;
19 - Processo TC n' 3775-026-i9 ell} trâtnite perante o Tribunal de Contas do
Estado de São radio, relatora Consellleira Cristiana de Castra Morais;
20 - Processo n': 2017138-19.2018.8.26.0000 que tramitou perante a
Câmara de Direito Público do TJ-SP;
21- Processo n' 0002915-90.2012.8.26.0102 cm trâmite perante a I' Vara da
Comarca de Cachoeira::Paulista -- SP e seu agravo de instrumento em trâmite
perante a 4' Câmara de Direito Público;
22 - Processo n' 2154323-02.2018.8.26.0000 efn trâmite perante o 5o Grupo de
Direito Público do TJ-SP:
23 - Processo n' 5000693-86.2019.4.03.61]8 em trâmite perante a I' Vara
Federal de Guaratinguetá;
24 - Processo n' 2077}12-50.2019.8.26.0000 (agravo de instrumento) em
trâmite perante a 3' Câmara de Direito Público do TJ-SP;
25 - TC -- 002840/026/19 em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, relatora: Conselheira Cristiana dc Casto Maraes;
26 - Processo n' IQ00342-18.2019.8.26.0102 em trâmite perante a 2' Vara do
Foro de Cachoeira Paulista;
27 -- Processo n' 2076151-12.2019.8.26.0000 em trâmite perante a 3' Câmara
de Direito Público do TJ-SP

:4'

1111i:

}
Esclareço que, a partir da ciência da presente

notificação, Vossas Senhorias não deverão praticar qualquer ato judicial ou
extrajudicial relacionados aos processos/procedimentos acima.

Informa, por fim, que tomarei as providências
necessárias para a regularização processual junto aos feitos acima
relacionados. com a exclusão do nome de Vossas Senhorias do&,autor""""""-

'1

Atençiosamente,
.

é:::'- ÉbgÓN'MANDES MOTA'

.r-'c-C

luciana.aro.advqlgmall.com : .manusvlnlciu8marquos.advgjgmalt.com - aams@adv.oabsp.org.br
TeÊ: ll 2232-rODa . ce1; ll 88473.2001 . çel: ll g9936-2aCI
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J\RO & AQuiNO
Sociedade de Advogados

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA RELATORA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO

MORAES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TCESP -SEDE

}11\l\\ll\ll\ll\\\ ll\l\\l\ll l\l!\ l l
TC - 6481/826/19

31/07/2819 - 12:15

111111111 1111111111111111111 H 20'rt-062t-ss04-01gg
AUTOS Ne TC Ng 002840/026/19

LUCIANA RIBEIRO ARO AQUINO brasileira, advogada,

inscrita na OAB/SP sob o nQ 132.996 e MAURICIO SANTIAGO MARQUES DOS SANTOS,

brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o ng 340.524, MARCUS VINICIUS MARQUES

DOS SANTOS, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n9 283.285 e BRUNO

FERNANDES FULLE, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/SP sob o n9 246.238, vêm à

presença de Vossa Excelência, com elevado acatamento, comunicar a DESTITUIÇÃO

destes patronos do presente processo (doc. Anexo).

Por consequência, requer que o nome destes patronos seja

excluído dos autos em definitivo, adotando-se a serventia as medidas de praxe, com a

exclusão destes do sistema E-SAJ.

Nestes Termos, pede deferimento

)São Paulo, 25 dejulho de2019.

Luciai :iro Aro de Aquino

OAB-SP n' 132.996

OAB-SP n' 340.524

Av. Água Fria 467. 17' andar ' salas 174/175 - Alto de Santana - São Paulo/S . CEP 02333-000
Tel: ll 2232-7000 ' cel.11 98473-2001 ' whattsapp ll 94135-2110

e-maias.: contato@aroaquino.com ' advocacia@aroaquino.com ' site: advocaciaaroaquino.com
Pág.l de 2





Sociedade de Advogados

ü.%'à&
Marcus Vinícius Marquei dos Santos

OAB/SP n' 283.285

OAB/SP n' 246.238

Av. Agua Fria 467, 17' andar ' salas 174/175 - Alto de Santana - São Paulo/S CEP 02333-000
Tel: ll 2232-7000 . cel.11 98473-2001 whattsapp ll 94135-2110

e-maias.: contato@laroaquino-com ' advocacia@aroaquino.com - site: advocaciaaroaquino.com
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ARO & AQuiNO
Sociedade lildividual de Advocacia

São Paulo, 10 dcjulho dc 2019

limos. Drs Lucíana Ribeiro Aro de Aquillo, OAB-SP 132.996; Marcus
Viníclus Marques dos Santos, OAB-SP n' 283.285, Maurfclo Ssntlügo
Marquês dos Santos, OAB-SP n' 340.524 e Bruno Fcrnandcs Fulge, OAB-SP
n' 246.238

Rel: Destituição de Advogados

EDSON MENTES MOTA, RG n. 18.730.909, CPF
111.073.438-79, vem, respeitosamente, perante V.Sas.., por questões dc foro
íntimo, NOTIFICA-LOS sobre a DESTll'LIÇÃO AOS MANDATOS
outorgados aos ilustres advogados, bem Gamo para que cessem qualquer tipo dc
prestação de serviços, referente aos processos abaixo relacionados:

''1 Processo n' 3000891-04.2013.8.26.0102 em trâmitc perante a lj' Câmara
de Direita Público do TJ-SP;
2- Processo n' 0000]37-45.2015.8.26.0102 em trãmite perante a 10' Câmara
Direito Público do TJ-SP;
3- Processo n' 3000890-13.2013.8.26.0102 em trâmite prante a ]' Câmara
Direito Público do TJ - SP;
4- Processo n' 1502034-88.20}8.8.26.0050 em trâmíte perante a 3' Vaia do
Foro de Ubatuba -- SP;
5 -- Processo n' 1022213-57.2Q19.8.26.0053 em trâmite perante a 8' Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital -- SP (origem) e Agravo de Instrumento
n' 2098168-42.2019.8.26.00Q0, em trâmite perante da 9' Câmara de Direito
Público do TJ-SP;
6 -- Processo n' 0002915-90.2012.8.26.0102 em trâmite perante a I' Vara do

7 -- Processo de despesa: CDHU (nota técnica) -- pro
58/2013, concorrência pública n' 01/2013 -- execução de obras de construção de
200 casas populares CDllU.
8 #:Processo de despesa - PMCP N' 223/2017 -- CDHU.
9 :n Processo TC -- 002645/026/15 TCE - Relatora Conselheira Cristina de
Castra M.orais -- Tribuna! de Contas do Estado de São Paulo:
[O - Processo n' 203 ]078-17.2019.8.26.0000 que tramítou perante a I' Câmara
de l)jlejto Público do TJ-SP;
11- Processo n' 1000072-91.2019.8.26.0102 em trâmite perante a 2' Vara
Foro de Cachoeira Paulista;
12- Processo n' 1000275-53.2019,8.26.0102 em trâmite perante a 2' Vara
Foro de Cachoeira Paulista=

13 -- Processo n' 0000986-S6.201 1.8.26.0102 em trâmíte perante a ]' Vara
Foro de Cachoeira Paulista:

]4 -- Processo n' 1000961-79.2018.8.26.0102 em trâmite perante a 2' Vara dc
Cachoeira Paulista -- SP; o Agravo dc Instrumento Do 2189261-
23-2018.8.26.0000 em trâmíte perante a Câmara Especial do TJ-SP e seu

l

de

de

Fot-o de Cachoeira Paul isto SP;T

administrativo lla

em

CDHU

respectivo agravo interno;

15 Processo n' !001648-90.2017.8.26.0102 em trâtl\itc perante a 2' Vara da
Comarca de Cachoeira Paulista = SP e o Agravo de Instrutncnto 'n" 22181 18-
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A ARO & AQutNO
Socicd:lde ítl(!ividt a! dc Advocacia

79.2a18.8.26.0000 cm trâmitc perante a t2' Câmara dc Direito Pút)ligo do TJ-

16 -- Processo n' ]000275-53.2019.8.26.0102 cin trâmitc pcrailic a 2' Vara -
Foro de Cachoeira Paulista;
17 -- Processo n' 2154323-D2.2018.8.26.0000 (ação rcscis6ria) cm trâmitc
perante 5' Grupo dc Direito ]'úblico do T.l-SP;
18 - Processo TC n' 31S4-026-19 em trâmite perante o Tribunal de Contas do
Estado de Sãa Pauta. relatora Cot\selheira Cristiana de Castra Mordes;
19 - Processo TC n' 3775-026-19 em trâinite perante o Tribunal dc Contas do
Estado de São Pauta, relatora Conselheira Cristiana dc Castra Morais;
20 - Processo n': 2017138-19.2018.8.26.0000 que tramitou perante a 14'
Câmara de])preito Público do TJ-SP:
21- Processo n' 0002915-90.2012.8.26.0102 em trânlite perante a I' Vara da
Comarca de Cachoeira: Paulista - SP e seu .agrava de instrumento em trâmite
perante a 4' Câmara de Direito Público;
22 - Processo n' 2154323-02.2018.8.26.0000 eln trâmite perante o 5' Grupo de
Direito Público do TJ-SP:
23 - Processo n' 5000693-86.2019.4.03.6]]8 em trâmite perante a I' Vara
Federal de Guaratinguetá;
24 - Processa n' 2077}i2-50.2019.8.26.0000 (agravo de instrumento) em
trâmite perante a 3' Câmara de Direito Público do TJ-SP;
25 - TC -- 002840/026/19 em trâmite perante o Tribunal de Contas do Estado
cle São Paulo, relatará: Conselheira Cristiana de Casto Mordes;
26 -- Processo n' 1000342-18.2019.8.26.0102 em trâmite perante a 2' Vara da
Foro de Cachoeira Paulista:
27 -- Processo n' 2076151-12.2019.8.26.0000 cm trâmite perante a 3' Câmara
de Direito Público do TJ-SP

9

')

$..

}
glllli:

Esclareço que, a partir da ciência da presente
notificação, Vossas Senhorias não deverão praticar qualquer ato judicial ou
extrajudicial relacionados aos processos/procedimentos acima.

Informo, por fim, que tomara as providências
necessárias para a regularização processua] junto aos feitos acima
relacionados, com a exclusão do nome de Vossas Senhorias do&autos

Atenciosamente,

.'=Ü:ÚüiÜi ÚK'

luciana.aro.adv@gmai}.corri
er , canja 174 . Alta de $antana . CE

;,."?;'!;;11?98"'H:l'fS:9W;éló" .;-:'?l";gU!
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&TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
CARTORIO DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES

Processo:

Interessada

TC-2645/026/1 5

Prefeitura Municipal de Silveiras

Responsável

Assunto:

Edson Mendes Mota, Prefeito Municipal à época

Contas Anuais do Exercício de 201 5

Matéria Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão

proferido em Sessão de 12/12/18 (DOE de

29/01/19), que negou provimento a Pedido de

Reexame, mantendo Parecer da E. Primeira

Câmara, proferido em Sessão de 26/09/17 (DOE de

15/1 1 /17).

Certifico que o acórdão proferido pelo E. Tribunal Pleno, em
Sessão de 08/05/2019, publicado no DOE de 28/05/2019, transitou em julgado
em 05/06/201 9.

Cartório, 26 de agosto de 2019

v:
Ana Amélia Caldas Saad de«Oliveira

Assessor Técnico-Procurador
Responsável pelo Cartório

[

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 Prédi.o Sede Centro SP
PABX 3292 3266 INTERNET: www.tce.sp.gov-br

CEP 01017-906





&TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARTORIO DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES

Fls. 463

Processo: TC-2645/026/1 5

Interessada:

Responsáveis:

Prefeitura Municipal de Silveiras

Edson Mendes Mota e Valdirene Bueno Quintanilha Mendes

Mota, Prefeitos

Assunto Contas da Prefeitura, exercício de 2015

'1

Nesta data, procedemos à renumeração dos documentos

juntados aos autos, das fls. 407 a 442.

Cartório, em 03 de setembro de 201 9

ANAAMÉLIACALDASSAAD DEOLIVEIRA
Assessor-Técnico Prlocurador

Responsável pelo Cartório

Ã
f

C.CCM-37

ENDEREÇO: Av. Rangem Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro - SP - CEP 01017:906
PABX 3292-3266 INTERNET: www.tce.sp.gov.br



TERMO DE JUNTADA
Juntamos, nesta
o expedienteTC
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TC N' 2645/026/ 15

''1

Termos em que, pede deferimento

Lorena, 04 de Outubro de 2019

tu&Í)liãçAnvAtnoDncAsvno
OAB/SP N'288.804
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:!:RIBLlblAL DE CÇ2blj:AS.D(21$TAno
UNID'qDE REG]LJixr/\l IH CUARATiNGUE:f=i':-ini:i7

EXPEDJ:ENTE:

INTERESSADO

ASSUNT0=

TC - 190/014/19

EDSON MANDES MOTA

:=:=:::,= = === ,=.==:.T.;

Excelentíssi.ma Senhora Conselheira
:'1

Por intermédi.o do presente expediente o

jsenhor Edson tendes Mota, neste ato representado por sua

laavogada, IDra. Luciana Car:valho de Castão, requer desta Egrégia
1--'''-t-e vastas e extração de cópias dos autos, ICfeFnnt-. ..
processo TC-2645/026/15

Encara
e-se ao Cartório da Excelentíssi.ma

,Jc-lllura Conselheira Dra. Cri.stlana de Castra Mordes, nos termos

do inciso 1, do arte.gO lo, da Resolução n' 02/2000

i.nh

GDUR-l
ro de 201g

S
SOUZA

4

DS-5 COD. 194





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARTÓRIO DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES

Processo:
Interessada:
Responsáveis:

TC-2645/026/15

Prefeitura Municipal de Silveiras.

MeEdndes Mota, Prefé tos.e Valdirene Bueno Quintanilha

Contas da Prefeitura, exercício de 2015.
Assunto:

Advogados;

Em exame:

Publique-se

Aguarde-se no Cartório

') !019

C.CCCM-42
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PROCESSO NO

NOME

ENDEREÇO

MUNICÍPIO:.

...

TELEFONE: MAn-:

.CEP: /12/ Go 4 . 4 S't)

a.,'8 6 . 'g oq Ç,.QOAB

D ,..",'' ::gn$

PROCURAÇÃO/AUTORIZAÇÃO

( >C ) SIM, FLS.:

( )NÃO,MOTIVO DA VISTA

NESTA DATA OBTIVE VISTA E CÓPIA DOS AUTOS ATRAVÉS DE

( )FOTO/SCANNER

( >r )CÓPIA REPROGRÁFICA

( )CÓPIA DIGITALIZADA

Fls.

Fls

Fls.

.a.

3'::1& , qéÇ

.a

SÃO PAULO, 3L

)-.:,..,
SOLIEITANTE

visto. c.onA.CÇj!, ..-:!.L

iÜÜêlONAnxo DO CARTORIO

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906
PABX; 3292-3266 - RAMAIS: 3517. 3711, 3525





@.TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES

Processo:

Interessada

TC-002645/026/1 5

Prefeitura Municipal de Silveiras

Responsável

Em exame:

Edson Mendes Mota

Contas Anuais do Exercício de 201

Cumprimento de Decisão.

5

Vistos

Apreciadas as contas por este Tribunal com emissão de parecer

desfavorável, dando seguimento à tramitação processual, determino o

encaminhamento dos autos ao Cartório para adoção das devidas providências,

frente às disposições consignadas na nota de decisão de fls. 174.

GCCCM.emll

,,--.... GC-CCM-32

ê
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PROCESSO No:
TC -'Ce,qs loz,alt.K taq ,.lw,. l {.,.

~.«.:.:Ü .g=::1 t«-"
:~':n'ç':.<12:

MUNICÍPIO

TELEFONE: li ' q q I'=>i..X' 'Z 3.ga
.EMAIL:

.CEP

3G,,S . {iylcOAB

PROCURAÇÃO/AUTORIZAÇÃO
( ) SIM, FLS.

( )Í') NÃo, Monvo OA VISTA.:....g!:K:;l,(Jt'ç.t.. {:1OSP

m !4Ú.,u ,

NESTA DATA OBTIVE VISTA E CÓPIA DOS AUTOS ATRAVÉS DE

( '\b? ) FOTO/SCANNER Fls. a

( )COPIA REPROGRAFICA Fls. a

( ) COPIA DIGITALIZADA Fls. a.

..,' ú q«ú"'

VISTO. C.DRA.CCM, ' '> ..gêi../ s)'0.20
\--.. ' o .p''\

y \n ,p.. .,i . ,-.. , , a .JZ.,.,a\-'

FUNCiONâ$ã'Bã'êÃãjÕjjjÕ'
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Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo

iNSTKUÇAODOPEKIODO

Processo TC
Poder
Município
Entidade
Período
Relator
Unidade Fiscalizadora

Responsável
Cargo
CPF
Período de Gestão

2645/126/15
EXECUTIVO
Silveiras
PREFEITUjtA MUNICIP.AL DE SILVEIRAS
12/2015
Dra. Cristiana de Castra Morais
UR- 14 UNIDADE REGIONAL DE GUARATnqGUETA
ESON MENDES MOTA
PjiEFEITO
111.073.438-79
O1/01/2013 a 31/12/2016

.''\

Em atendimento ao disposto nas Instruções N'2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, temos a informar o seguinte

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS
INSTRUÇOESDOTCE

1.1 C101 Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Todos os documentos exigidos foram entregues, sendo que os documentos abaixo indicados
foram entregues intempestivamente :

Tipo de Documento Mês Ano

PARECERCONSELHOFUNDEB 12 2015

Publ. RREO Balanço Orçamentário 12 2015

Publ. RREO Dem. Função / Subfünção 12 2015

Publ. RREO Dem. Apuração RCL 12 2015

Publ. RREO Dem. Receitas e Despesas Previdenciárias L2 2015

Publ. RREO Resultado Nominal 12 2015

Publ. RREO Resultado Primário 12 2015

Publ. RREO Restos a Pagar 12 2015

Publ. RGF Executivo 12 2015

l$;81 i:: =:«;q ' '1 1 11'1;===««"«.48
F=:-- T-b--- de canas do EslHon sãa paulg [:u:



Assunto de Fiscalização: LRIF

2.1 GF15 Análise da Receita (Execução Orçamentária)

Da análise do comportamento das receitas, constatamos uma situação desfavorável, uma
vez que ficou aquém da meta bimestral de arrecadação, demonstrando, portanto,
descumprimento das Metas Fiscais.

2.2 GF16 Análise da Despesa (Execução Orçamentária)

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas liquidadas, observamos
uma situação desfavorável em virtude da ocorrência de déHlcit, uma vez que Hlcou aquém da
meta bimestral de arrecadação, demonstrando, portanto, desequilíbrio financeiro.

2.3 - GF20 - Análise do Resultado Primário - LOA Atualizada X Nleta da
LDO

Publ. Aplic. na Manut. e Desenv. do Ensino 12 2015

Cadastro Eletrânico de Obras em Execução 12 2015

Conciliações Bancárias Mensais 12 2015

BALANCETE ISOLADO ENCERliAMENTO 13 CONTA CONTABIL 13 2015

BALANCETE ISOLADO ENCEjiRAMENTO 13 CONTA CORRENTE 13 2015

BALANCETE ISOLADO ENCERR.AMENTO 14 CONTA CONTABIL 14 2015

BALANCETE ISOLADO ENCERRAMENTO 14 CONTA CORRENTE 14 2015

Previsão acumulada até o Bimestre: R$ 26.323.936,00 
Realização acumulada até o Bimestre RS 22.446.321,32 
Variação R$ -3.877.614,68 - ] 4,7304%

Receitas Realizadas até o Bimestres: R$ 22.446.321,32 
Despesas Liquidadas até o Bimestre R$ 24.671 .356,00 
Resultado da Execução Orçamentária R$ -2.225.034,68 -9,9127%

Resultado Primário Previsto na LOA R$ -3.476.096.97 
Resultado Primário do Anexo de Metas da LDO R$ 1 .320.000,00  



Diferença .. .l R$ -4.796.096,97 l 137,9736% l
Diante das alterações orçamentárias, verifica-se que o Resultado Primário Previsto na LOA
atualizada foi inferior ao consignado no Anexo de Metas da LDO, demonstrando, portanto,
incompatibilidade com a meta estabelecida.
Pelo exposto, caberá à Auditoria observar a ocorrência de eventuais alertas efetuados, sem
as devidas medidas de ajustes, consignando a ocorrência em item próprio do relatório das
contasanuats.

2.4 GF22 - RPPS - Previsão X Realização das Receitas Previdenciárías

A análise encontra-se prejudicada uma vez que o Município não possui Regime Próprio de
Previdência Social.

2.5 - GF23 - RPPS
Previdenciário

Análise das Disponibilidades Financeiras do Regime

')

A análise encontra-se prqudicada uma vez que o Município não possui Regime Próprio de
Previdência Social.

2.6 - GF24 - Análise do Resultado Nominal - Resultado Realizado X Meta da
l .l ll l

Diante dos dados acima, verifica-se que o Resultado Nominal apurado no exercício
demonstrou uma situação favorável, visto que superou a pretensão estabelecida na meta
anuala

2.7 GF26 Análise dos Restos a Pagar Movimentação até o Bimestre

Resultado Nominal Realizado no Exercício RS 2.696.791 ,52 
Resultado Nominal Previsto no Anexo de Metas R$ -220.000,00 
Diferença R$ 2.916.791 ,52 ] 08,1578%

Poli ão no exercício anterior

Orgão RP Proces RP Não Proces

PREFEITURA MI..JNICIPAL DE SILVEIRAS RS 984.170.49 R$ 69.942,55



ISILVEIRAS 5.536.534,861 997.598,20 RS 63,68

Diante das baixas ocorridas aquém do parâmetro que indique a redução integral no
exercício em exame, deve o órgão ser alertado, para a adição dos ajustes necessários

2.8 GF27 Despesas com Pessoal

Visando a um melhor acompanhamento, demonstramos a seguir as informações apuradas

''\

{.J

Diante dos elementos apurados acima, veriHlcamos que a despesa total com pessoal superou
o limite previsto no art. 20, incisa 111, da Lei Complementar n.' 101, de 04/05/2000, sendo
necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual apurado
acima ultrapassou aquele previsto no art. 59, 9 I', inciso 11, da Lei supracitada, estando
sujeito às vedações previstas nos incisos l a V do parágrafo único do art. 22 da Lei já
mencionada. Esclareça-se que o percentual encontrava-se no quadrimestre anterior acima
do limite legal e que foi efetuada a recondução em percentual abaixo do exigido no art. 23
da LRF, ficando sujeito às vedações impostas no seu $3'.

2.9 - GF28 - Dívida Consolidada

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município
encontra-se devidamente ajustado ao limite de 120,00o%o da RCL, demonstrando o
cumprimento do disposto no artigo 3', inciso 11, da Resolução n' 40 do Senado Federal, não
sendo necessária a emissão de alerta ao Poder em tela, tendo em vista que o percentual
apurado acima não ultrapassou aquele previsto no art. 59, $ 1', inciso 111, da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Posição anual

Nome Orgão RP Proces
RPNão
Proces

Red

Esperada

PjiEFEITURA MUNICIPAL DE
SILVEIRAS

R$
1.563.430,97

R$
4.029.555,05

R$
1.053.691,39

Período RCL DCL % Dívida

L2/2015 R$ 2 L .332.510,41 R$ 2.925.919,85 13,71 58%

8/2015 R$ 22. 171 .671,06 R$ 1 .205.594,33 5,4375%



2.10 GF29 Análise das Operações de Crédito (exceto ARO)

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município
encontra-se devidamente ajustado ao limite de 16,00% da RCL, demonstrando o
cumprimento ao disposto no Incisa 1, do artigo 7' da Resolução n' 43 do Senado,
encontrando-se abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a
emissão de alerta.

2.11 - GF30 - Análise das Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Orçamentáría (ARO)

'3
Análise prdudicada em virmde da ausência de saldo decorrente de contratação de
empréstimo por antecipação da receita orçamentária.

2.12 - GF31 Análise de Concessão de Garantias

Da análise do percentual apurado no quadrimestre, observamos que o Município
encontra-se devidamente ajustado ao limite de 22,0000% da RCL, demonstrando o
cumprimento do disposto no artigo 9' da Resolução n' 43 do Senado, encontrando-se
abaixo do percentual de 90,00% do limite, sendo desnecessária, portanto, a emissão de
alertae

2.13 - GF32 - Análise da Aplicação de Recursos decorrentes da Alienação de
Ativos

De acordo com o quadro acima, verifica-se que as receitas derivadas de alienações de bens
e direitos que integram o património público não foram aplicadas na sua totalidade durante

RCL R$ 21 .332.510,41  
Operações de Crédito (exceto ARO) R$ 0.00 o,oooo%

Limite Legal: R$ 3.413.201 ,66 

RCL R$ 21 .332.510,41 
Concessões de Garantias R$ 0.00 o,oooo%

Limite Legal R$ 4.693.152,29 

Nome do Orgão
Saldo
Anterior

Receitas de
Alienação

Aplicações
Efetuadas

Saldo a

Aplicar
PREFEITURA MUNICIPAL
DESILVEIRAS

R$

194.789,11
R$ 0.00 R$ 0.00

RS

194.789,11



o exercício, cabendo à auditoria conülmlar in loco a destinação dos valores aplicados no
exercício e a destinação do saldo vinculado no exercício seguinte, considerando os termos
dos artigos 44, 8', par.único e 50, inc. 1, todos da Lei Complementar 101/00 e, se o caso, o
atendimento às regras da Lei Federal 8.666/93, apontando eventuais irregularidades nos
itens próprios do relatório das contas anuais.

2.14 - GF38 - Operações de Crédito X Despesas de Capital (regra de Ouro)

Análise deste item encontra-se prqudicada, em vista da não realização de Operações de
Crédito, cabendo à auditoria a sua conHlrmação loco, apontando eventuais irregularidades
no relatório dascontasanuais.

(,
Assunto de Fiscalização: ENSINO

3.1 AE02 Planejamento Atualizado de Aplicação em Ensino

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações
suHlcientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 25,0000% na
manutenção e desenvolvimento do ensino, exigido no art. 2 12 da CF.

3.2 - AE04 - Aplicação de Recursos Próprios em Ensino com base na Despesa
Empenhada

Com base na Despesa Empenhada, o Município atendeu ao disposto no art. 2 1 2 da CF

3.3 AE05 Aplicação de Recursos do FUNDEB

Receita Prevista Atualizada RS 15.268.436,00

Despesa Fixada Atualizada R$ 5.376.301 ,97

Índice Apurado 35,21 19%

Receita R$ 13.284.350.58 
Despesa Empenhada RS 4.834.277,46 36,3908%

Despesa Liquidada R$ 4.834.277.46 36.3908%

Despesa Paga R$ 4.455.054.24 33.536 1 %



Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município atendeu ao capuz do art. 2 1
da Lei 1 1 .494/07.

3.4 - AE06 - Aplicação de Recursos do FUNDEB na remuneração do
Magistério

'3

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município atendeu ao art. 22 da Lei
11.494/07

3.5 - AE07 - Aplicação dos Recursos do FUNDEF de Exercícios Anteriores

Com base na Despesa Empenhada, verifica-se que o Município aplicou o saldo
remanescente do FUNDEF recebido em exercícios anteriores.

'\

3.6 - AE08 - Repasses Decendiais (Estimado)

Verifica-se que o Município, até o presente trimestre, efetuou repasses às contas vinculadas
em valores que não indicam o atendimento ao disposto no art. 69, $5' da Lei Federal
9.394/96

Saldo Anterior Receita
Despesa Empenhada Magistério

R$ %

RS 5.567.1 1 5,61 R$ 3.320.012,37 RS 2.663.977,90 80,2400%

25% dos Impostos - Retenções ao Fundei
Repasses até o Período

R$ %

R$ 1.077.33 1 ,4 1 R$ 0.00 o.oooo%



Assunto de Fiscalização: SAUDE

4.1 AS02 - Planejamento Atualizado de Aplicação em Saúde

Após as alterações orçamentárias, realizadas até o período, foram mantidas dotações
suficientes para atendimento da aplicação do percentual mínimo de 15,0000o%o nas ações e
serviços de saúde, exigido no art. 77, inc. 111 e g4', do ADCT da CF

4.2 - AS04 - Aplicação de Recursos Próprios em Saúde com base na Despesa
Empenhada

L

Com base na Despesa Empenhada, o Município atendeu ao disposto no art. 77, inc. 111 e
$4', do ADCT da CF

Assunto de Fiscalização: ANALISE OCP
t,

5.1-ANALISEOCP

Diante dos elementos apurados, veriHíca-se que o Orgão observou a estrita ordem
cronológica das datas de suas exigibilidades.

Receita Prevista Atualizada RS 15.268.436,00

Despesa Fixada Atualizada R$ 3.943.480,03

Índice Apurado 25,8277%

Receita R$ 13.284.350,58  
Despesa Empenhada RS 3.744.531 ,74 28,1875%

Despesa Liquidada RS 3.744.53 ] ,74 28,1875%

Despesa Paga RS 3.475.017,16 26,1587%



0

.''')
O Resultado Geral da Execução Orçamentária, apurado com base nos dados enviados pela
origem, demonstra que o órgão registrou um déHlcit no período, correspondendo a -27,93o%o
dareceitarealizada.

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores

Data da Geração:
Hora da Geração

02/04/2016
12:00:25

'1

Outros Ajustes R$ 0,00  o,oo%

Total das Despesas
R$

30.127.894,97
R$

28.716.526,22  100,00%

Economia Orçamentária R$

1.411.368,75
4,91%

Resultado da Execução Orçamentária   R$
-6.270.204,90

-27,93%



6 - Assunto de Fiscalização: BALANÇO 0RÇAMENTARIO
QUADRIMESTRAL

6.1 - ANÁLISE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DADOS
ISOI.ANOS DA PM)

Receitas Previsão Realização AH% AV%

Receitas Correntes
R$

27.417.936,00
R$

23.576.266.64 -14,01% 105 ,03%

Receitas de Capital R$ 1.510.000,00 R$ 1.1 13.810,91 -26.24% 4.96%

Deduções da Receita R$ -2.604.000,00 R$ -2.243.756.23 -13.83% -10.00%

Receitas Tntraorçamentárias R$ 0,00 R$ 0,00 o.oo% o.oo%

Subtotal das Receitas

Orçam.

R$
26.323.936,00

RS
22.446.32],32

-14,73% 100,00%

Outros Ajustes R$ 0,00  o.oo%

Total das Receitas Orçam.
R$

26.323.936,00
R$

22.446.321.32  [ oo,oo%

  R$ -3.877.614,68  -14.73%

Despesas Fixação Final Execução AH% AV%

Despesas Correntes
R$

20.201.822.93
R$

18.935.906.40 6,27% 65.94%

Despesas de Capital
R$

9.091.932.04
R$

8.946.479.82 1,60% 31,15%

Reserva de Contingência R$ 0.00

Despesas Tntraorçamentárias R$ 0.00 R$ 0,00 o,oo% o,oo%

Repasses de duodécimos
R$ 834.140,00 R$ 834.140.00 o.oo% 2,90%

(-) Devolução de
duodécimos   R$ 0.00  o,oo%

Transf. Financeira A Adm.
[ndireta R$ 0.00 R$ 0.00 o.oo% o,oo%



TRIBUNAL DE CONTASJI)Q.ES:!.A!>Q
UNIDADE REGIONAL DE GUARATrNGUETA UR- 14

PROCESSO TC - 2645/126/15
EXECUTIVO DO M[JNICÍPIO DE SILVEIRAS

Acessóri.o 1 - Acompanhamento da Gestão E'iscal
2015
Conselheira Dra. Cristiana (ie Castão Mordes

PODER:

ASSUNTO

PERÍODO:

RELATORA

Sezzhor Chefe Técni,co da I'íscalízaçâo/

Trata-se o presente cle Processo Acessório-l, autuado na
forma das Instruções Consolidadas, para o acompanhamento da
Gestão Fisca].'3

As matérias envolvendo o cumprimento às Instruções do
Tribunal, bem como as despesas efetuadas frente à Lei. de
Responsabilidade Fiscal, Ensino/ Saúde e Ordem Cronológica de
Pagamentos foram tratadas no relatório de contas anuais (TC-
2645/026/15), com isso, entendemos que este cumpriu seu mister
clevenclo acompanhar o Relatóri.o Principal até deck.são final

À consideração de Vossa Senhora-a

UR-14.2 Guaratinguetá, em 03 de outubro de 2016

'\

Senhor Díz'etoz Técni,co de Di.visão,

Visto.
De acordo com a manifestação da fisco-LI.zação
À consideração de V.Sa.

UR-14 . 2 Guaratinguetá, 03 de outubro de 2016

Mano Milane da Malta Neto
Chefe Técnico da Fiscal-ização

S-5 COD. 194



TRIBUNAL,DECONTASDOESTADO
UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETÁ UR-14

De acordo com a mini.gestação e conclusão ofertadas.
Encaminhem-se para apreciação da Exma. Conselheira Relatora
Dra. Cristiana de Castão Mordes, :juntamente com o TC-2645/026/15,
que trata das contas do exercício cie 2015.

Visto

GDUR-14, em 03 cie outubro de 20].6

Dízetor
Gu

Mbnteíro
J

DS-5 COD. 194


