
Parecer – Apreciação das Contas prestadas pelo Executivo Municipal – ano 2015.  
 
 
Plenário da Câmara, 
 

Versa o presente sobre a Prestação de Contas pela 
Administração Financeira do Município de Dolcinópolis do ano de exercício de 
2015, do Prefeito Municipal Jose Luiz Reis Inácio de Azevedo. Antes de analisarmos 
a Prestação de Contas de 2015, processo TC – 002143/026/15, do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a presente Comissão deve analisar o 
PARECER PRÉVIO emitido devendo, entretanto, serem feitas algumas 
considerações: 
 
Do Relatório e da Fundamentação 
 
– Do procedimento no julgamento das contas 
 

O processo que trata das contas anuais prestadas pelo 
Prefeito é uma das matérias mais importantes entre as analisadas pelo TCE 
durante o ano. A lei estabelece que compete ao Tribunal, em auxílio ao controle 
externo a cargo da Câmara de Vereadores, conforme artigo 71º, inciso II da 
constituição federal, emitir parecer prévio sobre as contas anuais. A apreciação 
tem caráter geral e o objetivo de demonstrar se o balanço anual do Município 
reflete, adequadamente, a posição orçamentária, patrimonial e financeira em 31 de 
dezembro e se as operações estão de acordo com os princípios fundamentais de 
contabilidade à administração pública. A partir da entrega da prestação de contas 
pelo Executivo Municipal, o TCE tem 60 dias para apreciar e encaminhar o parecer 
prévio ao Legislativo, a quem cabe, aprovar ou rejeitar a matéria. 

 
Destaca-se que o Tribunal de Contas tem função auxiliar, 

dando a sua opinião sobre o que analisou. Mas quem tem a atribuição de julgar é a 
Câmara Municipal, que soberanamente decide sobre a regularidade ou 
irregularidade das contas. A prestação de contas é um documento que reúne os 
resultados de receitas e despesas dos vários órgãos da administração do Estado e 
engloba os atos do Poder Executivo e Legislativo em nosso caso. O parecer prévio 
apresenta uma apreciação geral e fundamentada da gestão orçamentária, 
patrimonial e financeira do exercício e demonstra se o Balanço Geral representa 
adequadamente a posição do Município em 31 de dezembro do ano pretérito. A 
elaboração do parecer prévio não envolve o exame de responsabilidade dos 
administradores e demais responsáveis por recursos públicos, cujas contas são 
objeto de julgamento em processos específicos.  
 

Emitido pelos Conselheiros do Egrégio Tribunal de Contas 
parecer prévio favorável à aprovação ou não, podem os membros do Legislativo 
discordar, retificando o posicionamento do TCE, através da decisão de 2/3 dos 
Edis. De certo que o Tribunal de Contas é órgão consultivo e que auxilia os 
membros do Legislativo, no julgamento das contas do Município. Certo ainda é que 
a administração pública, na sua atividade de governar, governa por força de uma 
outorga dos governados, portanto, é mais um cidadão que foi investido em uma 



função de comando. Somente se o governante não for fiel  ao seu mandato recebido 
é que será responsabilizado por seus atos. Com vista à boa gestão dos interesses 
públicos,  a atuação do administrador público está sujeita a certos controles, o que 
no caso em análise está sendo efetuado a fiscalização dos atos do Poder Executivo 
pela Câmara Municipal. Eis um breve relato dos fatos e atos a serem analisados e 
após julgados pelos Nobres Edis desta Casa. 
 

A Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, em sessão realizada em 24 de outubro de 2017, pelo voto do 
Substituto de Conselheiro Valdenir Antonio Polizeli, Relator, e dos Conselheiros 
Renato Martins Costa, Presidente, e Cristiana de Castro Moraes, nos termos do 
artigo 2º, inciso II da Lei Complementar nº 709/93 e do artigo 56, inciso II do 
Regimento Interno, decidiu pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das 
contas do PREFEITO DE DOLCINÓPOLIS relativas ao exercício de 2015, com 
recomendações e severas advertências à Municipalidade. O Relator juntamente 
com os outros Conselheiros apontaram as seguintes irregularidades: 

 
1) PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
- O Município não editou o Plano de Saneamento Básico, bem 

como o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
 
2) A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA 

TRANSPARÊNCIA FISCAL 
 

- Não foi criado o Serviço de Informação ao Cidadão, e a 
página eletrônica, embora existente, não é atualizada. 

 
3) CONTROLE INTERNO 

 
- .Durante o exercício fiscalizado, o Controle Interno, quanto 

às suas funções institucionais, NÃO apresentou relatórios periódicos ao Chefe do 
Poder Executivo (CF, art.74);. 

 
4) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 órgão registrou um déficit no exercício, correspondendo 

a -11,84% da receita realizada, equivalente a R$ -1.151.813,19; 
 
4.2 déficit da execução orçamentária aumentou o déficit 

financeiro do ano anterior;  
 
4.3 déficit da execução orçamentária provém da 

superestimativa de receita, visto que a previsão superou, em 35,80%, a efetiva 
arrecadação; 

4.4 Foi o Município alertado, por 04 (quatro) vezes, sobre 
descompasso entre Receitas e Despesas e, nem assim, conteve o gasto não 
obrigatório e adiável. 

 



4.5) INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE 
O RESULTADO FINANCEIRO 

 
- O déficit orçamentário do exercício em exame fez 

aumentar, em 149,10%, o déficit financeiro (retificado) do exercício anterior;. 
 
4) DÍVIDA DE CURTO PRAZO 

 
- Prefeitura não possui liquidez face aos compromissos de 

curto prazo. 
 
5.1) DÍVIDA DE LONGO PRAZO 
 
- Aumento da dívida de longo prazo por inscrições 

referentes à contribuição do 13º de 2013 (R$ 104.749,37), parcelada em 60 vezes, 
e atualização da dívida parcelada (R$100.297,21). 

 
5) FISCALIZAÇÃO DAS RECEITAS 

 
Desvio de finalidade de verbas públicas vinculadas à 

construção do CCI – Centro de Convivência do Idoso; 
 
5.1. Desvio de finalidade de verbas públicas vinculadas à 

reforma do Centro de Saúde / UBS; 
 
5. 2. Desvio de finalidade de verbas públicas vinculadas à 

construção da Creche / Escola; 
 
5.3. Descumprimento da Lei de Responsabilidade fiscal 

quanto à gestão de recursos públicos transferidos, contrariando o artigo 8º, 
parágrafo único, e 25 § 2º da Lei Complementar Federal n. 101/2000. 

 
6) DÍVIDA ATIVA 

 
6.1. Prescrição de valores inscritos em Dívida Ativa, no 

percentual de 17,11% do valor total inscrito; 
 
6.2. Ausência de execução de Dívida Ativa, sem justificativas 

aceitáveis, mesmo existindo valores que justificariam tal providência; 
 
6.3. Falta de realização dos procedimentos de “Aglutinação 

de Exercícios” e “Aglutinação de Dívidas”, para fins de verificação da viabilidade da 
execução fiscal de Dívida Ativa; 

 
6.4. 63 (sessenta e três) cadastros inscritos em Dívida Ativa 

cujos valores, a princípio, justificariam a execução judicial; 
 
6.5. Insuficiente esforço na recuperação de ativos 

decorrentes da Dívida Ativa; 



 
6.6. Divergência entre a progressão da receita lançada, 

abatida a receita recebida, e o valor lançado em Dívida Ativa. 
 
7) DESPESA DE PESSOAL 

 
7.1 Superação do limite da despesa laboral no último 

quadrimestre de 2015; 
 
7.2 . Com base no art. 59, § 1º, II, da LRF, o Executivo 

Municipal foi alertado, por 03 (três) vezes, quanto à superação de 90% do 
específico limite da despesa laboral; 

 
7.3. Pagamento de servidores em valores diferentes do valor 

líquido a receber declarado em ficha financeira; 
 
7.4. Pagamentos inferiores ao valor líquido devido para os 

servidores, conforme declarado em fichas financeiras; 
 
7.5. Identificados créditos em valores superiores ao valor 

líquido a receber consignado em ficha financeira; 
 
7.6. Retenção de valores a título de Empréstimos 

Consignados sem o correspondente repasse à instituição financeira credora; 
 
7.7. Retenção de valores a título de Contribuições Sindicais 

sem o correspondente repasse à entidade credora (Durante o exercício em exame, 
o saldo não transferido atinge o valor de R$ 6.452,40); 

 
7.8. Retenção de valores a título de Contribuições Sociais dos 

Servidores sem o correspondente repasse ao INSS (Durante o exercício, o saldo 
não transferido atinge o valor de R$ 1.221,33); 

 
7.9. Pagamento de benefício a título de GRATIFICAÇÃO DE 

ANIVERSÁRIO condenado por decisão deste Tribunal; 
 
7.10. Aumento considerável no nível da despesa suportada a 

título de Horas-Extras, revelando descontrole em relação à despesa; 
 
7.11. Pagamento de Horas-Extras de forma sistemática, com 

valores e quantidades fixas, revelando descontrole em relação à despesa; 
 
7.12. Previsão, em Lei Complementar Municipal, de 

Gratificação com elevado potencial de impacto na folha de pagamento, sem a 
definição de teto para o benefício. 

 
8) DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO 

 
8.1 As metas previstas para o IDEB não foram alcançadas. 



 
8.2 A remuneração do Magistério NÃO se encontra 

integralmente de acordo com o Piso Nacional; 
 
8.3. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB NÃO vem cumprindo as atribuições de sua competência; 
 
 
9) ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 
- Aplicação de recursos da CIP em outras despesas que não a 

de manutenção da iluminação. 
 
- Falta de detalhamento dos ativos incorporados. 
 
10) PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL ANUAL 

 
- Falha no pagamento mensal de parcelas do acordo de 

parcelamento, bem como pagamento insuficiente – menor que 1% da RCL – 
conforme foi acordado. 

 
11) QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS ATÉ 2020 
 
- No ritmo atual de pagamentos, o saldo não será totalmente 

liquidado até 2020 aplicação de 12,75% da arrecadação na área da saúde, ou seja , 
abaixo do determinado pelo artigo 77, inciso III dos Atos das Disposições 
Constitucionais  Transitórias, que obriga a aplicação de no mínimo 15%; 

 
- Foram encontradas divergências na prestação das 

informações a respeito de adiantamento ao sistema AUDESP, conforme apontado 
NO RELATORIO. 

- Nesse contexto, o déficit financeiro verificado no exercício 
(R$ 3.497.560,65) equivale a quatro meses de arrecadação municipal (receita total 
de R$ 9.730.890,07 no exercício, ou R$ 810.907,50 por mês), situação que 
contrariara o equilíbrio da gestão pública previsto no artigo 1°, §1°, da LRF, 
maculando os presentes demonstrativos. 

 
- A grave situação financeira da Municipalidade acarretou a 

falta de pagamento da totalidade dos precatórios devidos no exercício. 
 
13) ainda contribuíram para a rejeição das contas os 

desacertos registrados nos itens Lei Orçamentária Anual, Das Receitas, Fiscalização 
das Receitas, Dívida Ativa, e outras falhas, Saúde, Licitações ausência de certame, 
Execução Contratual, Ordem Cronológica de Pagamentos, 
Tesouraria/Almoxarifado/Bens Patrimoniais, e Atendimento à Lei Orgânica, 
Instruções do Tribunal, não esclarecidas satisfatoriamente. 
 

O item que tenha recebido maior atenção desta Comissão. 
Verificamos que, se houve desequilíbrio das contas de gestão, Licitações 



irregulares, e desvio de finalidade em vários pontos como mencionado no 
relatorio. Contra fatos, não há argumentos.  

 
Da análise de todo o processado e das informações 

prestadas pelo Prefeito, restou verificado que as contas prestadas, demonstram o 
descompasso financeiro da gestão. 

 
Pelo Exposto, ROZANGELA GALANTI NILSEN, Presidente da 

Comissão de Finanças e Orçamentos, CELMA MARIA POSCLAN NEVES, Relatora da 
Comissão de Finanças e Orçamentos, ZILDA BINDELA DOS SANTOS, membro da 
Comissão de Finanças e Orçamentos, incumbidas da análise das contas prestadas 
pelo Senhor Prefeito Municipal de Dolcinópolis/SP, no ano de 2015, após análise 
detalhada de todos os documentos que fazem parte do expediente e não aprovação 
pelo Tribunal de Contas do Estado, conclui por emitir parecer desfavorável delas, a 
acompanhar a decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 
Posto isso, opino pela não aprovação das contas, pela 

Câmara Municipal do exercício de 2015, acompanhando a brilhante e acertada 
decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado. 

 
Sugiro, ainda, que após a votação pela Câmara Municipal, 

seja extraída cópia e encaminhada ao Ministério Público para tomar as devidas 
providências. 

Câmara Municipal de Dolcinópolis 
Plenário Claudomiro Pereira Paschoa 

Em 10 de agosto de 2018 
 

ROZANGELA GALANTI NILSEN 
Vereadora 

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos 
CELMA MARIA POSCLAN NEVES 

Vereadora 
Relatora da Comissão de Finanças e Orçamento 

ZILDA BINDELLA DOS SANTOS 
Vereadora 

Membro da Comissão de Finanças e Orçamento 
 


