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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO 

Conselheiro-Substituto Valdenir Antonio Polizeli 

Segunda Câmara 

Sessão: 17/4/2018 

 

84 00004193.989.16 CONTAS ANUAIS  

Prefeitura Municipal: Itirapina. 

Exercício: 2016. 

Prefeito(s): José Maria Candido. 

Advogado(s): José Paulo Deon do Carmo (OAB/SP nº 194.653).  

Procurador(es) de Contas: Letícia Formoso Delsin Matuck Feres. 

Fiscalizada por:    UR-10 - DSF-I.  

Fiscalização atual: UR-10 - DSF-I.  

 

TÍTULO SITUAÇÃO (Ref.) 

Ensino 28,41% (25%) 

FUNDEB 100% (95%100%) 

Magistério 94,81% (60%) 

Pessoal 52,41% (54%) 

Saúde 26,95% (15%) 

Transferências ao Legislativo 5,85% (7%) 

Receita Prevista R$ 66.403.797,07 

Receita realizada R$ 61.988.178,42 

Execução orçamentária – superávit R$ 61.289,66 – 0,10 % 

 Execução financeira – superávit R$ 3.231.364,25 

Remuneração dos agentes políticos Regular 

Ordem cronológica de pagamentos Relevado 

Precatórios (pagamentos) Relevado 

Encargos sociais Regular 

 

Relatório 

Em exame as contas prestadas pela Prefeitura do 

Município de Itirapina, relativas ao exercício de 2016.  

   Registre-se que estas contas foram objeto de 

fiscalização pela Unidade Regional de Araras                 

– UR 16 (ev. 10 e ev. 36). 
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 Nos respectivos relatórios constam os resultados da 

verificação dos itens selecionados pela relevância, 

histórico, materialidade e outros fatores que determinaram 

sua inclusão nos períodos analisados. 

 O resultado da fiscalização pertinente ao encerramento 

do exercício está inserto no evento 36 e as principais 

ocorrências registradas ao final do período são as 

seguintes:  

Planejamento das Políticas Públicas 

- falhas no cumprimento das normas de acessibilidade nos 

prédios públicos. 

 

Controle Interno: 

- não regulamentação do controle interno;  

- responsável não é ocupante de cargo efetivo na 

administração municipal. 

 

Fiscalização Ordenada – Transparência  

- não divulgação de informações relativas ao horário de 

realização de audiências públicas. 

 

Fiscalização Ordenada – Resíduos Sólidos 

- não constituição do Conselho de Resíduos Sólidos no 

município; 

- inexistência de unidade de compostagem nem de transbordo 

de Resíduos Urbanos; 

- ausência de tratamento dos resíduos sólidos, envolvendo 

compostagem e/ou reutilização; 

- inexistência de área para depósito de resíduos 

inorgânicos diversos do aterro. 

 

Resultados 

- abertura de créditos adicionais e a realização de 

transferências, remanejamentos e/ou transposições 

correspondentes a 36,28% do valor da despesa fixada 

inicial. 

 

Dívida de curto prazo 

- falhas no registro da dívida, tendo em vista a existência 

de dívida no valor de R$ 2.094.592,02, na rubrica “Outros”. 
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Dívida de longo prazo 

- não reconhecimento de pendências tributárias junto à 

Receita Federal do Brasil relacionada à compensação 

indevida de créditos tributários dos períodos de 2011/2012 

tendo como consequência emissão de auto de infração no 

valor de R$ 7.398.013,18. 

 

Despesas com Pessoal 

- gastos com pessoal alcançaram 52,41% da RCL no final do 

exercício, tendo sido superado o limite prudencial, 

definido pelo art. 59 da LRF. 

 

Demais Aspectos Relacionados à saúde 

- não aprovação da Gestão da Saúde pelo Conselho Municipal 

de Saúde. 

 

Iluminação Pública 

- não incorporação patrimonial dos ativos da iluminação 

pública; 

- movimentação financeira dos recursos advindos da CIP em 

instituição financeira não oficial e em conta não 

específica; 

- divergência entre o valor contábil (R$ 138.936,38) e o 

saldo bancário (R$ 95.177,77) de R$ 43.758,61. 

 

Precatórios 

- insuficiência no pagamento de precatórios de R$ 412,82, 

além de que o Balanço Patrimonial não registra corretamente 

as pendências judiciais; 

- não contabilização do mapa de precatório recebido no 

exercício de 2016 para pagamento no exercício de 2017. 

 

Demais despesas 

- valores pagos por infrações de trânsito cometidas não são 

descontados dos servidores municipais; 

- fracionamento de despesas referentes a material elétrico 

para manutenção de iluminação pública, em possível afronta 

à Lei 8666/93; 

- ausência de pesquisa de preços para a aquisição de 

produtos e/ou contratações de serviços. 

 

Almoxarifado 

- problemas na estrutura física, tendo sido constatadas 

infiltrações na laje, além de falhas no sistema de 

identificação. 
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Bens Patrimoniais 

- levantamento parcial dos bens móveis, tendo sido 

constatada a existência de bens inservíveis, assim como não  

localização de outros; 

- divergência de R$ 48.984,32 entre o controle do setor e o 

valor constante no Balanço Patrimonial. 

 

Contratos 

- no contrato administrativo n° 65/15, objetivando a 

execução de reforma geral do prédio do Hospital Municipal 

São José, no valor de R$ 755.392,45, foi realizado aditivo 

do ajuste na soma de R$ 356.450,40, acima do percentual 

permitido em lei; 

- inexistência de garantia contratual da empresa contratada 

para a execução dos serviços. 

 

Cumprimento das Exigências Legais 

- não divulgação, em página eletrônica e em tempo real, das 

receitas e despesas arrecadadas. 

 

Fidedignidade dos Dados Informados ao Sistema AUDESP 

- divergências entre os dados informados pela Origem e 

aqueles apurados no Sistema AUDESP. 

 

Quadro de Pessoal  

- realização de horas extras acima de 60 horas mensais, 

contrariando legislação; 

- existência de servidores em desvio de função. 

 

Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do 

Tribunal. 

- não atendimento às instruções desta Corte de Contas, 

tendo em vista a remessa intempestiva de documentos ao 

Sistema AUDESP. 

 

Notificado (ev. 42, ev. 62 e ev. 79), o responsável 

juntou aos autos alegações de defesa e documentos (ev. 92). 

 Observou que restou constatado o cumprimento de todos 

os preceitos legais, inclusive os percentuais 

constitucionais de aplicação obrigatória e anunciou a 

adoção de medidas regularizadoras para algumas falhas.  

A manifestação de ATJ encontra-se no evento 102. 
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Sob os aspectos econômicos e financeiros, o órgão 

técnico considerou ter sido boa a gestão dos recursos 

públicos, diante do cumprimento dos limites legais de 

gastos, além dos superávits orçamentário e financeiro.  

Ressaltou ainda que o saldo pendente de precatórios, 

de R$ 412,82, é ínfimo, podendo ser diluído no pagamento 

das parcelas vincendas. Desse modo, considerou a falha 

relevável. 

 Assim, por considerar os desacertos pouco graves, 

opina pela emissão de Parecer favorável às contas de 2016 

da Prefeitura Municipal de Itirapina.  

Sua congênere jurídica registra que as razões 

apresentadas para explicar a questão da transparência de 

dados públicos por meio da internet, da acessibilidade de 

deficientes e da destinação dos resíduos sólidos, são 

adequadas.  

Com relação ao setor de pessoal, por seu turno, 

ponderou caber expressa determinação à Prefeitura no 

sentido de que evite desvios de função, assim como, corrija 

os desacertos formais detectados pela Fiscalização. 

Assim, com o aval da Chefia (ev. 102), também firma 

posicionamento no sentido de que seja emitido Parecer 

Favorável às contas de 2016 da Prefeitura Municipal de 

Itirapina.  

De modo análogo, acompanhando em linhas gerais o 

posicionamento da ATJ, o Ministério Público de Contas (ev. 

107) propõe a emissão de parecer favorável.  

Conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, do Ministério 

da Educação, a situação operacional da educação no 

Município em exame é retratada nas Tabelas abaixo: 
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A situação operacional da saúde no Município 

apresenta-se na seguinte conformidade: 

 

   

Modelo Capa Prestação de Contas Anuais - Gabinetes 

 

IDEB - Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica 
 Nota Obtida Metas 

Itirapina 2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais 5,6 5,5 5,6 6,2 5,3 5,6 5,9 6,1 6,4 6,6 6,8 

Anos Finais NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM NM 

NM = Não municipalizado 

           Fonte: INEP 

            

 

 
Gasto anual por aluno 

 
2015 2016 

Itirapina R$ 10.286,96 R$ 9.922,88 
Região Administrativa de 
Campinas R$ 10.107,87 R$ 10.524,50 

<<644 municípios>> R$ 8.922,94 R$ 9.342,00 

Fonte: Censo Escolar / AUDESP 

   

Dados da Educação 
    

 
Alunos matriculados Gasto em Educação 

 
2015 2016 2015 2016 

 
Itirapina 1.678 1.663 R$ 17.261.519,55 R$ 16.501.741,57 
 
Região Administrativa de 
Campinas 592.505 607.566 R$ 5.988.964.914,60 R$ 6.394.331.325,59 
 
<<644 municípios>> 3.026.513 3.085.006 R$ 27.005.387.361,59 R$ 28.820.140.868,52 

 

    

Dados da Saúde 
 

    

 
Habitantes Gasto em Saúde 

 
2015 2016 2015 2016 

 
Itirapina 16.370 16.524 R$ 11.472.370,72 R$ 14.698.082,32 
 
Região Administrativa de 
Campinas 6.628.167 6.690.076 R$ 5.653.149.321,72 R$ 6.108.852.754,14 
 
<<644 municípios>> 31.464.757 31.720.203 R$ 24.361.322.151,13 R$ 26.061.564.331,59 

 

 
Gasto anual por habitante 

 
2015 2016 

Itirapina R$ 700,82 R$ 889,50 
Região Administrativa de 
Campinas R$ 852,90 R$ 913,12 

<<644 municípios>> R$ 774,24 R$ 821,61 

Fonte: Censo Escolar / AUDESP 
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Por fim, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal 

no exercício apresentou as seguintes notas: 

 

Contas anteriores: 

2015 TC 002178/026/15    favorável
1
 

2014 TC 000086/026/14 desfavorável
2
 

2013 TC 001613/026/13 desfavorável
3
 

 É o relatório. 

Galf. 

  

                     
1
 D.O.E. em 27/04/2017 
2
 D.O.E. em 12/09/2017  
3
 D.O.E. em 06/12/2016    

Dados do IEGM      

Faixas de 
Resultado IEGM i-Educ i-Saúde 

i-
Planejamento i-Fiscal i-Amb i-Cidade i-Gov TI 

2014 B B+ B+ C+ B C C B 

2015 B B B B B+ C C B+ 

2016 B B+ B+ B+ B B C B+ 
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Voto 

00004193.989.16-7 

A instrução dos autos demonstra que as contas da 

Prefeitura Municipal de Itirapina reúnem condições 

suficientes para sua aprovação, tendo em vista o 

cumprimento dos limites legais em educação, saúde e 

despesas com pessoal. Também foram atendidos os limites 

legais da LRF vigentes no período eleitoral. 

Com efeito, o Município cumpriu seu dever 

constitucional (artigo 212 da Constituição Federal) ao 

aplicar 28,41% da receita de impostos e transferências na 

educação básica e 94,81% na remuneração dos profissionais 

do magistério (artigo 60, inciso XII, do ADCT).   

Aplicou, ainda, no exercício de 2016, 100,00% do 

FUNDEB recebido, por meio de conta bancária vinculada, 

tendo sido atendido ao § 2º do artigo 21 da Lei Federal nº 

11.494/07. 

Ademais, o volume gasto médio foi compatível com a 

média da Região Administrativa de Campinas, tendo sido 

alcançada a meta fixada pelo Ministério da Educação para o 

IDEB no período. 

Por seu turno, na saúde foram aplicados 26,95% da 

receita (artigo 7º, da Lei Complementar nº 141/12), 

registrando-se gastos médios compatíveis com o aferido na 

Região.  

O limite de transferências à Câmara Municipal 

estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal foi 

observado.  
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O gasto com pessoal ao término do exercício em exame 

alcançou 52,41%, tendo sido cumprido o teto de despesas 

estabelecido pela LRF. 

Consoante constatado pela instrução, não houve 

crescimento da iliquidez entre 30.04 e 31.12.2016, 

atendendo-se, logo, o art. 42 da LRF. 

A respeito da situação fiscal, houve superávit fiscal 

e financeiro, ilustrando a boa gestão no exercício. 

Ademais, o Indicador de Efetividade da Gestão 

Municipal mostra que houve melhora nos eixos de educação, 

saúde, planejamento, ambiental e fiscal, e registrado 

estabilidade nos demais.  

O recolhimento dos encargos se deu regularmente, ao 

passo que a insuficiência no pagamento de precatórios se 

deu em valor irrisório, podendo ser relevada. 

Os demais apontamentos da instrução são releváveis, 

devendo ser verificada na próxima fiscalização “in loco” a 

adoção de medidas corretivas para cada uma dessas falhas. 

Em especial, as diversas falhas anotadas em auditoria 

operacional pelo órgão de instrução devem receber cuidados 

especiais da administração, buscando corrigi-las 

imediatamente.  

 Sendo assim, considerando que as questões mais 

relevantes na análise das contas sob a ótica dos princípios 

da anualidade, unidade e universalidade foram observadas, 

meu voto é pela emissão de parecer favorável à aprovação 

das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de 

Itirapina, relativas ao exercício de 2016, exceção feita 
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aos atos porventura pendentes de apreciação por este 

Tribunal.  

 À margem do parecer, determino oficiamento ao Chefe de 

Poder, determinando-lhe que:  

- elimine as falhas de acessibilidade nos prédios públicos; 

- regulamente o controle interno, permitindo que possa ser 

efetivo no exercício de suas funções; 

– sane as irregularidades apontadas por ocasião da 

Fiscalização de Natureza Operacional relativas aos Resíduos 

Sólidos; 

- regularize as falhas relativas ao orçamento, reduzindo a 

abertura de créditos adicionais e a realização de 

transferências, remanejamentos e/ou transposições; 

- adote medidas para conduzir os gastos com pessoal abaixo 

do limite prudencial; 

- aperfeiçoe o funcionamento do Conselho Municipal de 

Saúde; 

- regularize a situação da iluminação pública, além de 

movimentar os recursos da Contribuição para Custeio da 

Iluminação Pública em conta específica; 

- elimine as falhas encontradas no almoxarifado, assim 

como, no levantamento patrimonial; 

- sane as impropriedades encontradas nos processos 

licitatórios e nos ajustes contratuais; 

- adote medidas para coibir desvios de função, assim como, 

para a correção dos desacertos formais detectados pela 

instrução relativos ao quadro de pessoal. 

É como voto.  


