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CAMARA~

PENAPOLIS~
DECRETO LEGISLATIVO N° 172, de 17/09/2018.
Projeto de Decreto Legislativo nO 006/2018, de autoria da
Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento.
APROVA as contas da Prefeitura Municipal de Penápolis,
relativas ao exercício de 2015 e dá outras providencias.
O PRESIDENTEDA CÂMARA DE VEREADORESDE PENÁPOLIS,
ESTADO DE SÃO PAULO:
- Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos
do art. 48, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Penápolis,
promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 10 Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de
Penápolis, relativas ao exercício de 2015, excetuando-se os atos em
apartado pendentes de julgamento.
Art. 20 Ficam fazendo parte integrante deste Decreto
Legislativo, a Decisão do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo emitindo parecer desfavorável à aprovação das contas,
o Parecer da Comissão de Finanças, Tributação e orçamento desta Câmara
Municipal, divergindo do TCESPe emitindo parecer favorável à aprovação e,
por fim, o voto em separado da Vereadora Ester Maria Sezalpino Mioto
externando concordância com o parecer exarado pela Corte de Contas.
Art. 30 Após sua publicação deverá ser enviada cópia do
contido no artigo anterior ao Chefe do Executivo, ao Egrégio Tribunal de
Contas e ao Ministério Público do Estado de São Paulo.
Art. 40 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara de Vereadores de Penápolis, 17 de setembro de 2018.

RUBENS DE MEDIJTO/
Presidente

ERTO INI

Registrado e publicado na Diretoria Administrativa
da Câmara de
Vereadores de Penápolis, aos dezessete dias do mês de setembro de dois
mil e dezoito.
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COMISSÃO DE FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO

E ORÇAMENTO

Contas do Executivo Municipal de Penápolis,
exercício de 2015 (Processo TC-2223/026/15)

relativas

ao

PARECER (MAIORIA)

Nos tennos do Art. 286 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a
Comissão de Finanças e Orçamento exara seu PARECER sobre as Contas da
Prefeitura Municipal de Penápolis no exercício financeiro de 20 I S, de
responsabilidade do senhor Célio José de Oliveira.
A prestação de contas da prefeitura processada nos autos do TC2223/026/15, referente ao período de O I de janeiro a 31 de dezembro de 2015, foi
encaminhada a esta Casa pelo Colendo Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.
Observando os critérios estabelecidos nas Constituições Federal e
Estadual, e ainda, na Lei Orgànica do Tríbunal e demais instrumentos legais e
nonnas de auditoria pública, após intenso debate, por decisão do Tribunal Pleno,
concluiu-se, em decisão colegiada, pela emissão de parecer desfavorável à
aprovação das contas.
No entanto, os membros da comlssao ao final assinados, após
utilizarem-se das prerrogativas lhes conferidas pelo artigo 286, S 2°, I e II do
Regimento Intemo, promovendo diligências, examinando documentos e ouvindo
esclarecimentos da Prefeitura Municipal, resolveram emitir parecer contrário à
recomendação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entendendo que
merecem serem relevadas as falhas apontadas na fiscalização tendo em vista que,
na maioria delas e nas mais importantes, ocorreram por fatores que fugiam ao
alcance e arbítrio do gestor municipal, vez que derivadas de questões fáticas e
jurídicas que antecederam propriamente a gestão atual responsável pelas contas
em análise.
Entre as questões que não podem ser imputadas ao atual gestor,
segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, Secretaria
Municipal de Saúde e serviço de pessoal da Prefeitura, se pode citar as inúmeras
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ações trabalhistas movidas pelos servidores municipais que pela procedência
além de pagamento dos direitos trabalhistas reconhecidos, ainda provocaram
aumento substancial na folha de pagamento pelo incremento inusitado e
imprevisto nos respectivos salários mensais e demais direitos inerente ao cargo
em média de 27%; a assunção pela municipalidade do Programa Saúde da
Familia com a contratação direta dos agentes comunitários de saúde; também
foram ampliadas a CEIM Cecilia Gama Rahal, a CEIM Maria da Graça
Gonçalves Silva e houve a construção e instalação da CEIM Anália Braga Pereira
Braz, o que demandou a contratação de educadoras infantis, auxiliares de
serviços gerais, merendeiras, professores, inspetores de alunos e assistentes
administrativos, tudo contribuindo para elevar os gastos com a folha de
pagamento do municipio acima do patamar estipulado pela legislação em vigor e
as recomendações do Tribunal de Contas do Estado.
Em relação aos precatórios
importante
argumentar
que
representavam um percentual de 6% da folha de pagamento e com as
incorporações esse percentual passou a impactar significantes 40% da folha.
Vale registrar que as ampliações e instalações foram necessárias
para o atendimento de TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA finnado
com o Ministério Público do Estado de São Paulo no INQUÉRITO CIVIL N°
140373.0000056/2010-1, estabelecido após o ingresso de sete (7) mandados de
segurança no ano de 2014 e oito (8) mandados de segurança no ano de 2015.
Ainda nos anos de 2014 e 2015 os servidores municipais contaram
com reajustes constitucionais respectivamente de 5,6% e 7,12%.
A respeito da diferenciação do orçamento previsto em relação ao
executado, denotou-se da apreciação de documentos e informações do executivo
municipal que se dá por conta das inúmeras emendas e convênios que o
município acaba conseguindo com os deputados através do Prefeito e dos
próprios Vereadores, que demandam contrapartidas, verbas estas não previstas no
orçamento e impossiveis de previsão por se tratarem apenas de meras
expectativas, a depender de atuação politica de terceiros.
Vale asseverar, também, sobre a diferença de aplicação no
FUNDEB, onde investidos 99,44% do total auferido no ano em análise, em
contrariedade ao preceito contido no artigo 21 e S 2° da Lei Federal n°
11494/2007, trata-se de percentual infimo frente ao volume de dinheiro investido,
resultante da exclusão de alguns valores quando na conciliação das contas.
3

No entanto,
frente aos princípios
da razoabilidade
e
proporcionalidade, tal percentual também deve ser relevado, sendo bastante uma
recomendação ao invés de reprovação de contas.
Como se vê, ainda que se tcnha registrado outros equivocos no
relatório que recomendou a desaprovação das contas, certo é que no essencial e
mais relevante dos fatos o gestor municipal não contou com dolo ou culpa grave,
ficando preso a outras demandas judiciais impositivas, que devem ser relevadas
no caso em apreço para fins de aprovação das contas, mesmo contrariando a
recomendação do TCESP.
Esse o relatório que se submete a apreclaçao dos nobres pares,
pretendendo a sua aprovação por maioria qualificada, com os votos de 2/3 dos
membros da Casa Legislativa.
DA CONCLUSÃO
Nada obstante a formação de apartados para apuração de
responsabilidade em temas específicos, estes às margens do julgamento político,
mesmo respeitando ao decidido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, opinamos por contrariar aquele colegiado APROVANDO
AS CONTAS MUNICIPAIS DO ANO DE 2015.
É o Parecer.
Sala "Pereira Filho", 04 de setembro de 2018.
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VOTO EM SEPARADO

Contas do Executivo Municipal de Penápolis, relativas ao
exercício de 2015 (Processo TC-2223/026/15)

Nos tennos do Art. 286 do Regimento Interno desta Casa de Leis,
enquanto Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e discordando do
posicionamento dos demais membros, peço vênia para elaborar VOTO EM
SEPARADO sobre as Contas da Prefeitura Municipal de Penápolis no
exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Célio José de
Oliveira.
A prestação de contas da prefeitura processada nos autos do TC2223/026/15, referente ao período de O I de janeiro a 31 de dezembro de
2015, foi encaminhada a esta Casa pelo Colendo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo.
Observando os critérios estabelecidos nas Constituições Federal e
Estadual, e ainda, na Lei Orgânica do Tribunal e demais instrumentos legais e
nonnas de auditoria pública, após julgamento em duas instâncias, por decisão
do Tribunal Pleno transitada em julgado (não passível mais de recurso)
concluiu-se, em decisão colegiada, pela emissão de parecer desfavorável à
aprovação das contas.
Na apreciação da matéria assim se definiu o Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo em acórdão da instância plena sobre as contas de 2015:
ACORDA o E. Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
sessão de 04 de abril de 2018, pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau
Beraldo, Relator, Antonio Roque Citadini, Cristiana de Castro Moraes e
Dimas Eduardo Ramalho e dos Auditores Substitutos de Conselheiro Samy
Wumlan e Valdenir Antonio Polizeli,preliminamlente,
conhecer do pedido
de Reexame e, quanto ao mérito, ante o exposto no voto do Relator, juntado
aos autos, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o v. Parecer
recorrido.
Presente o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, DL Rafael
Neubem Demarchi Costa.

publique-se.
São Paulo, 16 de Abril de 2018.
RENATO MARTINS COSTA
Presidente

Referido julgamento

SlDNEY ESTANISLAU BERALDO
Relator

se deu em grau de recurso oposto contra o

primeiro julgamento colegiado que assim determinou:
"Vistos, relatados e discutidos os autoS.
ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em sessão de 30 de maio de 2017, pelo voto dos Conselheiros Renato
Martins Costa, Presidente e Relator, Edgard Camargo Rodrigues e Cristiana
de Castro Moraes, em face das falhas constatadas nos autos, indicadas no
voto do Relator e, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas,
emitir parecer desfavorável á aprovação das contas da Prefeitura, exceção
feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal.
"

A decisão colegiada desaprovando as contas transitou em julgado em
14/05/2018, confonne certificado noS autos.
Vê-se, pois, que mesmo após recurso ao órgão pleno do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, juntando-se novos argumentos e
documentos, houve a mantença da recomendação de desaprovação das
contas, entendendo, os Conselheiros, por variadas as ilegalidades havidas na
gestão do ano de 2015, entendendo por insanáveis por conta de nenhuma
postura saneadora do gestor municipal ao encontro das leis vigentes.
Apontou, a Corte de Contas, que o gestor municipal teve a
oportunidade de cumprir a legislação a que está submisso por dever legal por
várias oportunidades, todas sinalizadas pelo próprio TCESP e desprezadas
pelo Prefeito Municipal.
E tais descumprimentos legais não se deram, com todo o respeito aos
argumentos trazidos pela municipalidade e defendidos pelos meus pares da
Comissão, por questões legais alheias à vontade do gestor.

Não é

ISSO

que se vê das contas e do relatório de fiscalização do

Tribunal.
Ao contrário, determina a Lei de Responsabilidade Fiscal que ao
atingir 95% do teto com gastos de pessoal o gestor deve adotar posturas a
adequar a folha de pagamento ao patamar legal.
É o que consta no artigo 22 da Lei Complementar 10 1/2000, valendo a
transcrição do excerto legal:
"Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts.
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:
I _ 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 inciso X
do art. 37 da Constituição;
li - criação de cargo, emprego ou função;
1II _ alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;
IV _ provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal
a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V _ contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso li do
~ 60 do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes
orçamentárias."

E continua a legislação impondo condutas para o caso de transpasse
do limite legal. Vejamos:
"Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art.
20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das
medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado
nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro,
adotando-se, entre outras, as providéncias previstas nosJ.U
e 4" do arl.
169 da Constituição.
~ }2 No caso do inciso I do ti 3" do art. 169 da Constituição,
o
objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções
quanto pela redução dos valores a eles atribuidos.
(Vide AD1~
2.238-5)
~ 22 É facultada a redução temporária

da jornada

de trabalho

com

adequação
2.238-5)

S

dos vencimentos à nova earga horária.

(Vi(k ADlJ'

32Não alcançada a redução no prazo estabelecido,

e enquanto

perdurar o excesso, o ente não poderá:
I _receber transferências voluntárias;
11_ obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
Jll _ contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas
com pessoal.
S 42 As restrições do S 32 aplicam-se imediatamente se a despesa total
com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do
mandato dos titulares de poder ou órgão referidos no art. 20."

E porque
transcrição

citado

expressamente

no dispositivo

legal,

importante

a

do texto constitucional:
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar.
(Reuacão dada pela
ela Emenda Constitucional nO19. de 1998
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras,
bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos
órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas
e mantidas
pelo
poder
público,
só poderão
ser
feitas:
(Remuncrado do parál!rafo Único. pela Emcnda

S I°

Constitucionulno 19. de 19(8)
I _ se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às
projeções
de
despesa
de
pessoal
e
aos
acréscimos
dela
decorrentes;
(Incluído pela Emenda Constitucional n" 19.
de 1(98)
11 _ se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias,
ressalvadas as empresas pÚblicas e as sociedades de economia
mista.
(lncluído pela Emenda Constitucional n" 19. de

19(8)
S 20 Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste
artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente
suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos
limites.
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 19. de
19(8)
S 3° l'ara o cumprimento dos limites estabelecidos eom base neste
artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no eaput, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios adotarão as

4

(Incluído pela Emenda
seguintes
providências:
Constitucional nO19. de 1998)
I _ redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em
comissão e funções de confiança;
(Incluído pela
Emenda Constitucional nO]9. de 1998)
(Incluído
II • exoneração dos servidores não estáveis.
(Vide
pela Emenda Constitucional n° 19. de 1998)
Emcnda Constitucional nO19. de 1998)
~ 40 Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem
suficientes para assegurar o cumprimento
da determinação
da lei
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o
cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos I'oderes
especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa
objeto da redução de pessoal.
(Incluído pela Emenda
Constitucional n° 19. de 1998)
~ 50 O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará
jus a indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de
serviço.
(Incluído pela Emenda Constitucional n° 19. de
1998)
~ 60 O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será
considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com
atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos.
(Incluído pela Emenda Constitucional nO19. de 1998)
S 7° Lei federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na
efetivação do disposto no S 4°.
(Incluído pela Emenda
Constitucional n° 19. de 1998)

No caso local não se viu redução de cargos em comissão, de redução
de carga horária com redução proporcional dos vencimentos, de redução de
horas extras, entre tantas outras determinadas pela legislação vigente.
Ao contrário disso, manteve-se as funções de confiança, as horas
extras, os cargos em comissão, desprezando toda e qualquer orientação do
TCESP e alertas disparados durante o transcorrer do exercício fiscal.
Não bastasse, da forma já questionada por essa Casa sobre o
orçamento ficto remetido todo ano a esta Casa Legislativa, em verdadeiro
copia e cola do ano anterior, o Tribunal atestou tal ocorrência frente a
recorrente abertura de créditos adicionais que no ano de 2015 alcançou o
percentual de 85,76% (oitenta e cinco vírgula setenta e seis por cento).
Atestou-se, assim, verdadeiro planejamento orçamentário deficiente
5

ou mesmo inexistente, em contrariedade ao disposto no artigo 10,

S

10. da

LRF.

Anote-se que a legislação ainda permite a adequação do limite de
gastos com pessoal nos dois quadrimestres do ano seguinte (Art. 23 da LRF),
o que também não utilizado no caso em comento, tendo o limite sido
extrapolado em todos os quadrimestres do ano de 2016.
E mesmo que se considerasse os acordos com o Ministério Público do
Trabalho e Ministério Público do Estado de São Paulo, havia vedação legal
contida no artigo 22 da LRF já reproduzido acima, totalmente desconsiderado
no caso em apreço, nem mesmo para justificação ou consulta frente aos
órgãos citados na defesa pela municipalidade.
Ou seja, atropelou-se as normas e pronto.
Ao que se vê, o gestor preferiu manter questões políticas à
administração da coisa públíca segundo as regras legais, lembrando que ao
administrador público não se pode realizar nada que não previsto em lei ao
contrário da gestão privada, que se pode tàzer tudo que a lei não proibe.
No caso em comento o gestor do município além de não respeitar a
regra de permissão legal, ainda realizou várias condutas vedadas pela
legislação de rigor, não havendo como relevar as falhas apenas porque não
presente, a primeira vista, qualquer malversação do dinheiro público.
Isso porque o não atendimento das recomendações legais, mês a mês,
já impõe dolo genérico ao gestor, que passa a assumir o risco e o resultado
das infrações legais cometidas e as penalidades nelas previstas.
Do contexto extrai-se a triste realidade de que foram variados os
atropelos e desconsiderações legais, todas assinaladas antecipadamente pelo
TCESP que "ALERTA" para as ocorrências na pretensão de correção da
conduta antes do julgamento, o que nada respeitado na questão postada.
E nós, enquanto Vereadores, na missão legal de fiscais da contas do
município, não podemos nos cegar a tudo quanto relatado nos autos da
fiscalização, ainda mais frente à inércia do gestor público e a visível
displicência na retidão de conduta seguindo as leis vigentes.
6
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Todo o ocorrido tem conseqüências legais e fáticas. As fáticas nós
estamos vendo e convivendo diariamente na atualidade com o caos que se
transformou a cidade, sem remédios, sem saúde, sem atendimento
especializado, sem médicos, sem exames, sem saída a curto e médio prazo.
Por tudo isso peço o apoio dos nobres pares para que se mantenha a
recomendação de desaprovação das contas municipais do ano de 2015, único
caminho que se coaduna com o conceito de Justiça.
DA CONCLUSÃO
Por tudo quanto aqui registrado somado aos apontamentos realizados
no processo de contas e em respeito ao decidido pelo Tribunal Pleno do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, opinamos por acompanhar
aquele colegiado DESAPROVANDO AS CONTAS MUNICIPAIS DO ANO
DE 2015.
É como voto em separado em contrariedade ao parecer dos
demais membros dessa Comissão.

Sala "Pereira Filho", 04 de setembro de 2018.

Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento:

Estel' Maria
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

PARECER
TC-002223/026/15
Prefeitura Municipal: Penápolis.
Exercício: 2015.
Prefeito: Célio José de Oliveira.
Advogados: Luís Henrique de Almeida Leite
(OAB/SP na 147.823), Amabel Cristina Dezanetti
dos Santos (OAB/SP na 103.050) e outros.
Acompanham:
TC-002223/126/15
e
Expediente(s):
TC-000973/001/15,
TC033095/026/15,
TC-036817/026/15
e TC038228/026/15.
Procurador de Contas: Élida Graziane Pinto.
Fiscalizada por: UR-1 - DSF-I.
Fiscalização atual: UR-1 - DSF-I.
RESULTADOS

ITENS
30,25%

Ensino

99,44%

FUNDEB
Magistério

77,65%

Pessoal

55,82%
32,96%

Saúde
Transferências ao Legislativo
Execução Orçamentária
Resultado Financeiro
Remuneração dos Agentes Políticos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Precatórios
Encargos Sociais

-:.:--;.:

.
Regular
Déficit de 3,96% - R$ 5.746.558,36
Negativo - R$ 3.442.252,91
Regular

.- .-

Relev~da
Irregular
Regular

Vistos, relatados e discutidos os autos.
ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 30 de maio de 2017, pelo
voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Presidente e Relator,
Edgard Camargo Rodrigues e Cristiana de Castro Moraes, em face das
falhas constatadas nos autos, indicadas no voto do Relator e, na
conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer
desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura, exceção feita aos
atos pendentes de apreciação por este Tribunal.
Recomende-se ao Administrador o que segue:
corrija os pontos de censura sobre o Planejamento de políticas públicas;
mantenha o equilíbrio entre receitas e despesas, com vistas ao
preconizado no 9 10, do artigo 10 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

~
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

institua efetivo Sistema de Controle Interno; cumpra fielmente o
disposto no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, quando da
Revisão Geral Anual dos Subsídios dos Agentes Políticos; envide
esforços no sentido da regularização das situações destacadas pela
Fiscalização Operacional sobre os setores do Ensino e Saúde; adote
mecanismos a fim de incrementar o recebimento dos créditos inscritos
na Dívida Ativa; mantenha o efetivo controle sobre a dívida com
Precatórios; obedeça ao que disciplina o 9 5°, do artigo 195 da Carta
Federal; promova a readequação do Quadro de Pessoal, com a correção
dos desacertos apontados pela UR-1; mantenha as disponibilidades
financeiras em instituições oficiais, em conformidade com o artigo 164,
9 30, da Constituição Federal; aprimore os controles dos gastos com
combustíveis e do setor do Almoxarifado; observe o disposto no artigo
96 da Lei Federal nO 4.320/64, no que concerne aos bens patrimoniais;
obedeça a ordem cronológica de pagamentos; dê fiel cumprimento aos
ditames da Lei Federal nO 8.666/93, nas futuras licitações e contratos
levados a efeito; adote efetivas medidas visando à reversão da situação
deficitária relativa ao Consórcio Intermunicipal de Saúde de Penápolis CISA; implemente os estudos acerca da viabilidade da manutenção da
EMURPE; regularize a matéria relativa ao Quadro de Pessoal,
especialmente para que somente sejam devidos os direitos previstos no
regime celetista adotado; observe o que estabelece o artigo 48 da Lei
de Responsabilidade Fiscal; guarde consonância entre os dados de
origem e aqueles transmitidos ao Sistema AUDESP; e observe as
Instruções nO 02/08, especialmente quanto ao prazo para envio de
documentos a esta Corte.
Por derradeiro, arquivem-se os expedientes TCs
_ 33095/026/15, 36817/026/15, 973/001/15 e 38228/026/15, uma vez
que tratados em itens próprios do relQtório pela Fiscalização.

!,

Presente na sessão o Procurador do Ministério
Público de Contas João Paulo Glordano Fontes.
O processo ficará disponível aos interessados
para vista e extração de cópias, independentemente de requerimento,
no Cartório do Conselheiro Relator.
Publique-se.
São Paulo, 19 dejunho de 2017 .
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42 TC-002223/026/15
Município: Penápolis.
Prefeito: Célio José de Oliveira.
Exercício: 2015.
Requerente: Prefeitura Municipal de Penápolis.
Em Julgamento: Reexame do Parecer da E. Primeira Câmara, em sessão de
30-05-17, publicado no D.O.E. de 23-06-17.
Advogados: José Carlos Borges de Camargo (OAB/SP nº 67.751), Luís
Henrique de Almeida Leite (OAB/SP nº 147.823), Amabel Cristina
Dezanetti dos Santos (OAB/5P nº 103.050) e outros.
1
Acompanham: TC-002223/126/15 e Expedientes: TC-000973/001/ 5,

o

TC-

,~

:g
u

033095/026/15, TC-036817/026/15 e TC-038228/026/15.
Procuradora de Contas: Élida Graziane Pinto.

o

~
•o
~
o

============================================================

•o

~
o

1. RELATÓRIO

,
U

5
U

.g

1.1
Trata-se
de PEDIDO DE REEXAME interposto
pela
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS, representada por seu advogado ,
2
contra a r. decisão da C. Primeira Câmara , que emitiu parecer
desfavorável à aprovação das contas relativas ao exercício de 2015.
Para tanto, considerou caracterizados:
a) Aplicação de apenas 99,44% dos recursos do FUNDEB,

•

.o
>
o

'"o.
"u

u
~

desatendendo o disposto no artigo 21, 9 2º, da Lei federal nº 11.494/07;
b)
Resultados
contábeis
deficitários
(orçamentário

.~'.~"
u

correspondente a R$ 5.746.558,36 - 3,96% e financeiro de R$ 3.442.252,91), em
desacordo com o artigo 1º, 9 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
c) Elevado percentual de abertura de créditos adicionais

,

o o

••.•

.

tJ

"O

.":

o

U

U

5 U

~ ""

.
..,
'.. ,,
.-~,

~ u

(85,76%da despesainicialmente fixada), em contrariedade

às disposições dos

'"

artigos 29 e 30 da Lei federal nº 4.320/64;
d) Superação do limite de despesas com Pessoal (55,82% da

'O

,

oc _,

,

1

o •

Dr. José Carlos Borges de Camargo (OAB/SP nO67.7S1), procuração à fI. 306,

,

o ,

ProlatadO em Sessão de 30~05-17. pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Relator,

~
o

u '

••,g

Edgard Camargo Rodrigues e Crlstiana de Castro Moraes (fls, 397/433).

'C

1

~
~
"
U'
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RCL), em desacordo com o limite previsto no artigo 20, 111, "b", da LRF e;
e) Insuficiente pagamento de precatórios.
1.2

Inconformada,

a Recorrente

(fls. 434/447)

sustentou

que

ocorreram diversas despesas em razão do cumprimento de dois Termos
de Ajustamento
de Conduta firmados pela administração anterior e
homologados

pelo poder Judiciário, a saber: um, com o Ministério

~
o
~
~
~
~
~
';
~
~
~

Público

do Estado, objetivando a abertura de vagas nas creches municipais; e
outro, com o Ministério
Público do Trabalho, para contratação de
funcionários que anteriormente eram empregados de empresa interposta.
Além disso ocorreu o pagamento de diferenças salariais, bem
como para o combate ao surto de dengue, em razão da decretação

N

N
N

de

o

Q

estado de emergência no Municipio - Decreto n 4.817/2015.
Assim, para atender
esses gastos extraordinários,
necessária

a

influenciando

abertura
diretamente

de

créditos

adicionais,

nos resultados

os

quais

'"

'O

'oU

foi

o

acabaram

o

•

"o
~

apurados e na superação do

limite de despesas com pessoal.
No que concerne ao FUNDEB, informou

"
o

que a princípio

o

"co

••
o

acreditou ter aplicado a totalidade dos recursos e que, apenas após
rigorosa análise da fiscalização, tomou conhecimento quanto à diferença
de 0,56% (pouco mais de RS 120.000,00), ressaltando
que referida
impropriedade decorreu de erros administrativos, praticados sem dolo e
sem intenção de desvio de finalidade, motivo pelo qual entendeu, com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
insculpidos na
Constituição Federal, que o montante faltante é insignificante.
Afirmou que os precatórios não foram quitados

-""
u

'O

"

>
o

cc.
o

.;
o

",
,

-

,

em sua

~

totalidade em razão da situação financeira caótica em que se encontrava o
Município, não devendo isso ser caracterizado como ato de má-fé,
improbidade
ou imprudência do gestor, tanto que já houve acordo
realizado com o Tribunal de Justiça de São Paulo para parcelamento da
dívida.

-""o

"

•

o

"co

C

• ,,,
~

.-.;;"• ,,,,
'O

Por fim, defendeu que todos os demais aspectos relevantes

,,

o

'O

concernentes

às contas foram cumpridos,

conhecimento

e provimento

motivo

pelo qual requereu

o

.5• ,>
<

•• -,:
o

do recurso interpostO.

o

1.3

c

Instada (fI. 449), a Unidade de Cálculos da Assessoria Técnico-

"co

••o

Jurídica (fls. 450/454) assim se manifestou:

o

'O

2

•

o
"~

•

,',

TRIBUNAL

"i

DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete do conselheiro

No tocante

Sidney Estanislau

Beraldo

às "Despesas com Pessoal", consignou que não

procedem as alegações da Recorrente de que o aumento do número de
servidores decorreu da realização dos Termos de Ajustamento de Conduta
firmados

pela administração

análise correspondern
Verificou
municipal,

se por

anterior,

uma vez que as contas agora em

ao terceiro ano de seu mandato.
que, com a criação de novas vagas na creche
um lado houve

a necessidade

de contratar

mais

funcionários, por outro consequentemente
o ocorrido acabou gerando
também um acréscimo na receita do FUNDEB e outras transferências
vinculadas à Educação em prol do Município,
Entendeu que a suscitada situação

de emergêncía

muito

pouco poderia ter refletido no resultado final dos gastos com pessoal uma
vez que correspondeu a apenas 60 (sessenta) dias do inícío de 2015 e o
respectivo Demonstrativo da Despesa acostado (fI. 191) evidencia que
houve aumento no decorrer de todos os quadrimestres,
Desta forma, manteve a despesa de pessoal apurada
55,82% da RCL ao final

do exercício,

ressaltando

em

que não houve

recondução dos gastos prevista no artigo 66 da LRF,
Quanto
aos "RecursoS do FUNDEB",

frisou

que

a
a

irregularidade advém de valor não aplicado e/ou sem comprovação de
que fora utilizado em açõeS de manutenção e desenvolvimento do ensino,
Além disso, em consulta ao relatório da fiscalização das contas do
exercício de 2016 (eTC_004317/989/16),
não deparou com a indicação de
eventual utilização da parcela diferida no primeiro trimestre de 2016 e
reiterou o percentual apurado no voto ora combatido, de aplicação de
99,44% dos recursos do FUNDEB, resultando
na deficiência
de
R$ 123,115,95 (0,56%) em face da não utilização da parcela diferida
(R$ 44.575,03) e da impugnação de despesas pertinentes a servidores da
educação em desvio de função nos valores de R$ 39.062,83 (FUNDEB 60%) e
R$ 39.478,09 (FUNDEB 40%).
As Unidades de Economia (fls, 455/456)

e Jurídica (fls. 457/460)

constataram que a Recorrente não encartou aoS autos documentação
apta a modificar a decisão originária, motivo pelo qual se manifestaram
pela improcedência

do pedido de reexame.

A Chefia
Unidades

Técnicas

(fI. 461)
pelo

não

acompanhou

a manifestação

de suas

provimento

do

reexame,

pedido

de

3
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mantendo-se

o v. parecer desfavorável às contas em apreço, inclusive as

recomendações e determinações
1.4

exaradas.

De igual modo o Ministério

opinoú, em preliminar,

Público de Contas (fls. 462/464)

pelo conhecimento

do pedido e, no mérito,

pelo

seu não provimento.

É o relatório.
2. VOTO - PRELIMINAR
2.1

O parecer foi publicado no DOE de 23-06-17, de sorte que o

recurso interposto

c

.~

em 10-07-17 (fls. 434/447) é tempestivo.

:g

u

o

2.2

Presentes os demais requisitos de admissibilidade,

voto pelo

u

•"o

c

conhecimento.

u

o
"c

3. VOTO - MÉRITO
3.1

u

•ou

As razões do recurso

não são suficientes

para afastar

irregularidades motivadoras da rejeição das contas.
No que se refere ao FUNDEB, houve a inobservância

as

~

"">c

,

do

disposto no artigo 21, 9 2º, da Lei federal nº 11.494/07, uma vez que foi
constatada a aplicação de 99,44%3 dos recursos no exercício de 2015.
A deficiência se deu em razão da ausência de utilização da
parcela diferida no 1º trimestre de 2016 no valor de R$ 44.575,03, bem
como pela impugnação de despesas referentes a servidores da Educação

,

Informações as fls. 194/200 dos autos:
R$ Zl.985.084.86
Total das Receitas do FUNDEB
FUNDES- DESPESAS:
Despesas com Magistério (FUNDES60%)
(.) Gasto com servidora em desvio de função
(=) Total de Despesas liquidas com Magistério
Demais Despesas (FUNDEB40%)
(-) Gastos com servidores
(=)

em desvio de função

Total das Demais Despesas liquidas

Total

das Despesas

com Recursos

do FUNOEB

R$ 17.111.490,14
IR5
39.062.83)
R$17.0n.427,31
R$ 4.829.019,69
IR$
39.478,09)
R$ 4.789,541,60
R$ 21.861.968,91
(R$ 123,115,95)

100%

77,65%

21,79%
99,44%
0,56%

Deficiência apurada na aplicação do FUNDES

4

TRIBUNAL

Q.

-

DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo

•

em desvio de função nos montantes

de R$ 39.062,83

(FUNDEB60%) e

R$ 39.478,09 (FUNDEB40%), totalizando R$ 123.115,95 (0,56%).
A Recorrente, após admitir a falha, solicitou sua relevação por
considerar o valor irrisório.
A Unidade de Cálculos da ATJ, em consulta ao relatório

da

fiscalização das contas do exercício de 2016 (eTC.004317/989/16), não
deparou com a indicação de eventual utilização da parcela diferida no
primeiro trimestre
combatido.

de 2016 e reiterou o percentual

apurado no voto ora

A Recorrente não trouxe documentação

que comprovasse

a

aplicação do saldo remanescente no primeiro trimestre de 2016. Assim,
não há nos autos elementos capazes de motivar a revisão dos cálculos da
aplicação dos recursoS do FUNDEB acolhidos em primeira instância,
restando comprovado que a aplicação final alcançou 99,44% do montante
efetivamente

recebido

no exercício

de 2015,

em desacordo

com o

disposto no artigo 21,9 2º, da Lei federal nº 11.494/07.
3.2

Em relação

aos

"Resultados

Econômico-Financeiros",

•o

a

"•,g

Fiscalização (fI. 157) apurou que, embora o Município tenha apresentado
excesso de arrecadação da ordem de R$ 52.055.302,39 (55,97% da receita
prevista de R$ 93.000.000,00), ainda assim o resultado da execução
orçamentária
foi deficitário
em R$ 5.746.558,36
(3,96% da receita
efetivamente arrecadadade R$145.055.302,39).
compensando-se o superávit financeiro
de

R$ 2.397.699,17,

o déficit

orçamentário

R$ 3.348.859,19, ou seja, 2,31%.
Já o resultado financeiro
Sobre referido déficit, a jurisprudência
análise: "se for comparado à receita

:::

-,

.c

c
c

,,

do exercício anterior

ajustado

foi deficitário

E

resultou

em

em R$ 3.442.252,91.

desta E. Corte admite a seguinte
corrente líquida do Município, e

apresentar um resultado inferior a um único mês dessa arrecadação, não
impactará em demasia os orçamentos futuros". No caso em4 tela, o déficit
financeiro representou 07 (sete) dias de arrecadação da RCL •
Ainda que os resultados orçamentário
e financeiro
encontrem

em patamares

rigoroso acompanhamento
;

RCL de 2015

=

toleráveis

por este E. Tribunal,

se

não houve

da gestão orçamentária.

R$ 162.683.832.97 : 12 meses: 30 dias

=

R$ 4S1.899,54, que equivale a dia de

arrecadação.
Resultada Financeiro de 2015 = R$ 3,442.252,91 : R$ 451.899,54 = 7,62 dias de arrecadação.
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Isto porque a Fiscalização, desde 2011, vem apontando
Município

não considera

em seu orçamento

últimos exercícios, desatendendo

as arrecadações

'.

"

que o

dos três

o disposto nos artigos 29 e 30 da Lei

federal nQ 4.320/64, conforme a seguir exposto:

c0".

:g"

u

o

~

•o

"

Ao produzir

excesSO de arrecadação

irreal,

em razão da

subavaliação
da receita estimada,
ao invés de se adequar
às
recomendações desta E. Corte, o Executivo acabou ocasionando diversas
aberturas de créditos adicionais, que alcançaram o percentual de 85,76%
da despesa inicialmente
fixada, desfigurando
a peça orçamentária
aprovada pelo Legislativo e transformando-a em mera peça de ficção.
Desta forma, restou comprovado que o Município apresentou
planejamento orçamentário deficiente, em contrariedade ao disposto no
artigo 1 , 9 1Q, da LRF, motivo pelo qual deve ser mantida a falha
Q

apontada.

Convém

lembrar

que

reprovadas por esta Corte, conforme
TC's 000637/026/14,

002288/026/15

situações

semelhantes

decisões proferidas
5
e 002143/026/13

já

foram

nos autos dos

.

,,
,

TC_000637/026/14 _ Prefeitura Municipal de Pracinha, Sessão do Tribunal Pleno de 10-0S-17.
Pedido de Reexame Não Provido, Relator Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues.
TC_002288/0 6/15 _ Prefeitura Municipal de Angatuba. Sessão da Segunda Câmara de
2
28-11-17. Parecer Desfavorável, Relator Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho.
TC_002143/026/13 _ Prefeitura Municipal de Campina do Monte Aiegre, Sessão do Tribunal
Pleno de 11-05-16,

Pedido de Reexame

Não Provido, de minha Relataria.
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3.3

Contribuiu também para a emissão de parecer desfavorável a

superação do limite

das despesas com Pessoal, cujo percentual

atingiu

55,82% da RCL, em desacordo com o limite previsto no artigo 20, 111,"b",
da LRF.

A Recorrente

alegou que tal percentual

foi influenciado

por

.o

diversas outras despesas, tais como o cumprimento de dois Termos de
Ajustamento de Conduta, pagamento de diferenças salariais e combate a
surto de dengue.
Não há como acolher as justificativas

apresentadas,

~
~
~
~
~
~
~
~
;..
o
~
o

uma vez

que a Prefeitura nem sequer tomou as medidas cabíveis visando conter
tais gastos, ao contrário, durante o exercício examinado a Fiscalização
apurou que foram realizadas 167 admissões, desatendendo as vedações

o

.':'
'O

-o

previstas no artigo 22 da referida Lei Fiscal.
Por fim, importante anotar que não houve a recondução

u

o

dos

••
"
~

gastos prevista no artigo 66 da LRF, tendo em vista que a despesa de
pessoal se manteve acima do limite máximo de 54% durante todos os
quadrimestres do exercício seguinte, conforme indicou o relatório da
2
Fiscalização sobre as contas de 2016 (eTC-004317/989/16: 1 quadrim. 55,51%; 22 quadrim. _ 55,30%;32 quadrim. - 54,40%), em descumprimento
ao

c

v
o

-

c

~

eo

:e.
."o

disposto no artigo 20, 1\1, "b", da LRF.

>
o

~

3.4

Persiste

também

a irregularidade

verificada

quanto

Q

aos

":

•

L

-.

.

pagamentos dos precatórios .
A Fiscalização apontou que a Prefeitura, de forma reincidente,

j

-,

.

vem depositando valores a menor ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, tanto que acabou sofrendo
sequestro nos montantes
de
R$ 210.466,56 e R$ 4.014,53 (fls. 220 e 222), em razão do descumprimento
de acordo firmado e pelo não pagamento dos requisitórios de pequena
monta,
indicando
a
necessidade
de
aperfeiçoamento
do
acompanhamento e controle das ações judiciais.
A Recorrente noticiou não ter quitado

a totalidade

;

-•
.-•'"u

c
v

~
'O

dos

o

'O

precatórios devido à situação caótica em que se encontrava o Município,
porém realizou parcelamento desses débitos com o Tribunal de Justiça de
São Paulo.

2

Tendo em vista o princípio da anualidade (artigos 165, lli e 9 2 ,e
2
167, I, ambos da Constituição Federal,e 22 e 34 da Lei Federal n 4.320/64), essa
7
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.-~

-•,
o
c

~

,,

TRIBUNAL

DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo

falha, por si só, é grave o suficiente para a rejeição das contas.
Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão combatida
acerca da matéria.

3.5
voto

Diante do exposto, acolho as manifestações
pelo

desprovimento

do

Pedido

de

da ATJ e MPC e

Reexame,

mantendo-se

~
o

inalterado o v. parecer recorrido.

N,

~
~
~
~
~
~
~
~
~

Sala das Sessões, 04 de abril de 2018.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO OE SÃO PAULO
SECRETARIA.DlRETORIA GERAL - SDG.l' TAQUIGRAFIA
B" Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no Auditório
"Pror. José Luiz de Anhala Mello".

Não houve discussão. O relatório e voto juntados correspondem
inteiro teor das notas taquigráficas referentes

à sessão ordinária

ao

do Tribunal

Pleno do dia 04 de abril de 2018.

SDG-1,em 06 de abril de 2018

Elenilson Shibata Brandão Paixão
Chefe Técnico da Fiscalização
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TRIBUNAL

•

DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cartório

Conselheiro

Sidney Estanislau

Beraldo

ACÓRDÃO

TC-002223/026/1S
Municipio: Penápolis.
Prefeito: célio José de Oliveira.
Exercicio: 2015.
Requerente: Prefeitura Municipal de Penápolis.
Em Julqamento: Reexame do Parecer da E. Primeira Câmara, em

sessão de 30-05-17, publicado no D.O.E. de 23-06-17.
José Carlos Borges de Camargo (OAB/SP nO 67.751),
Luís Henrique de Almeida Leíte (OAB/SP n° 147.823), Amabel
Cristina Dezanettí dos Santos (OAB/SP nO 103.050) e outros.
Acompanham:
TC-002223/126/15
e
Expedientes:
TCs000973/001/15, 033095/026/15, 036817/026/15 e 038228/026/15.
Procuradora de Contas: Élida Graziane pinto.

Advogados:

Fiscalização

atual: UR-1 - DSF-I.

Vistos, relatados e discutidos os autos.
ACORDA o E. Plenário do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, em sessão de 04 de abril de 2018, pelo
voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo, Relator,
Antonio Roque Citadini, Cristiana de Castro Moraes e Dimas
Eduardo Ramalho e dos Auditores Substitutos de Conselheiro
Samy Wurman e Valdenir Antonio polizeli, preliminarmente,
conhecer do Pedido de Reexame e, quanto ao mérito, ante o
exposto no voto do Relator, juntado aos autos, negar-lhe
provimento, mantendo-se inalterado o v. Parecer recorrido.
Presente o procurador-Geral do Ministério Público
de Contas, Dr. Rafael Neubern Demarchi Costa.

/4

Publique-se.

São Paulo, 16 de Abril d~ 018.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

a

CARTÓRIO DO CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO .•.

TC-002223/026/15

CERTIDÃO

Certifico que, após pesquisa no Sistema Integrado de
Controle de Protocolo, não localizamos a entrada de nenhum documento
referente ao v. Acórdão de fls. 475 e, em consequência, a decisão
publicada no DOE de 23/06/2017, transitou em julgado em 14/05/2018.
C.CSEB,em 28 de maio de 2018 .
~
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Paulo José Abbade França
Auxiliar Técnico da Fiscalização

E:>DEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 _ Predio Sede. Sé - São Paulo - SP - CEP 01017-906
Il"TERNET: www.tce.sp.gov.br

PABX 3292-3266

Diário Oficial do
Município de Penápolis
Quarta, 19 de Setembro de 2018

Ano /I - Edição n '0412

declaração de horário de trabalho, caso exerçam
outro eargo/li.1l1ção, para que possam ser avaliadas
pcla Procuradoria Juridiea eonfonne Art. 37 da
Constituição
Federal
no que se refere a
impedimentos e/ou acúmulo de cargos, devendo
comparecer no Serviço de Recursos Humanos no
prazo de 3 (três) dias úteis a partir da data da
publicação, a saber:
01° - TAIS GASPAR FERREIRA - RG 404602605
02° - EMILE MORALES
OCHIUSSI - RG
440878810

o

não comparecimento
vaga.

implicará

desistência

NF. 064/066i067 - R$ 18.187,58.
Empresa:
EMPRESA
FLORESTA
LTDA-EPP.
NF. 046 - RS 10.297,00.

TURISMO

PenápoJis, 19 de setembro de 20 I8.

Emurpc(Empresa

Municipal

iÍe'UrJjanização

\lc

renápolis)
Emurpe - Comunicado de Quebra de Ordem
Cronoló~ica de pa~amentos

da
EMURPE
PenápolislSP,

MARIA
DE
FÁTIMA
MOURA
CASTRO
RAHAL - Secretária Municipal de Administração

COMUNICADO
- ALTERAÇÃO
DE ORDEM
CRONOLÓGICA
DE PAGAMENTOS
SECRETARIA MUNICIPAL
COMUNICADO:
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DE FINANÇAS

ALTERAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE
PAGAMENTOS
Em obediência
ao Ar!. 5° da Lei 8.666/93
infol1namos a seguir os pagamentos de empenhos
vencidos que serão providenciados de imediato
pelo fato de envolverem
despesas inadiáveis

relacionadas ao fornecimento de cestas básicas aos

19 de setembro de 20 18.

Nos termos do artigo 5" da Lei Federal 8666/93,
alterada pela 8.883/94, justificamos a necessidade
do pagamcnto,
indcpendentemcnte
da Ordcm
Cronológica, pelo t;no de envolverem dcspesas
inadiáveis e imprescindiveis,
visando o bom
andamento dos serviçus essenciais à POPUillÇào c da
máquina administrativa, dos processos de despesas
abaixo relacionados:
CNPJ: 09.404.574/0001-08
VALOR: RS i30,OO
DATA VENCIMENTO:

20/0912018

Claudio Gomes Dias
Presidente- Emurpe

servidores municipais c transporte de pacientes.
Empresa: COMERCIAL JOÀO AFONSO LTDA,
NF. 218.070 - R$ 15.299,10.
Empresa: COMERCIAL JOÃO AFONSO LTOA.
NF. 218.074/2 I8.075 - R$ 30.768. I9.
Empresa: COMERCIAL .10'\0 AFONSO LTDA.
NF. 218.073 - R$ 41.477,56.
Empresa: COMERCIAL JO'\O AFONSO LTOA.
NF. 218.071/218.072 - R$ 53.206,87.
Empresa:
BRISA
BUS
LOCADORA
DE
VEÍCULOS LTDA-ME.

DECRETO

LEGISLATIVO;-;"
17109/2018.

172. de

Projeto de Decreto Legislativo n" 006/20 I8, de
autoria da Comissão de Finanças, TribUlação c
Orçamento.
APROV A as contas da Prefeitura Municipal de

Município de Penápolis - Estado de São Paulo I Lei Municipal n° 2230, de 08 de novembro de 2017.
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP n° 2.200.2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Diário Oficial do
Município de Penápolis
Qua,ta, 19 de Setembro de 2018

Penápolis. relativas
outras providencias.

Ano 11- Edição n00412

ao exercicio
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de 2015 e dá
EXPEDIENTE
o [);ano Qtic;ol EltttrolhC<J é uma puNICHÇllo cemralilada to coordellilOQ
Comurvcaç&o Sodal da Pl\1leltura M<.Il'!lOpaI00 PoniIipohs (SP,.

o

PRESIDENTE
DA
CÂMARA
DE
VEREADORES DE PENÁPOLlS. ESTADO DE
SÃO PAULO:
- Faço saber que a Cãmara Municipal aprovou c eu.
nos termos do art. 4X. parágrafo único. da Lei
Orgfmica do Municipio de Penápolis. promulgo o
seguinte DECRETO LEGISLATIVO:
Ar!. I ° Ficam aprovadas as contas da Prefeitura
Municipal de Penápolis. relativas ao exercício de
2015. excetuando-se os atos em apartado pendentes
de julgamento.
Art. 2° Ficam fazendo parte integrante deste
Decreto Legislativo. a Decisão do Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo emitindo parecer desfavorável á aprovação
das contas. o Parecer da Comissão de Finanças.
Tributação e orçamento desta Cãmara Municipal.
divergindo do TCESP e emitindo parecer favorável
à aprovação e. por fim. o voto em separado da
Vereadora Ester Maria Sezalpino Mioto externando
concordância com o parecer exarado pela C011e de
Contas.
Art. 3° Após sua publicação deverá ser enviada
cópia do contido no anigo anterior ao Chefe do
Executivo. ao Egrégio Tribunal de Contas e ao
Ministério Público do Estado de São Paulo.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Câmara de Vereadores
selembro de 201 X.
RUBENS
DE MEf)]CI
Presidente

de

Penápolis.
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BERTOLlNI

Registrado c publicado na Diretoria Administrativa
da Cãmara de Vereadores de Penápolis. aos
dezessete dias do mês de setembro de dois mil e
dezoito.
Sílvia Regina Corrêa Leite Costa - Diretora Geral

Município de PenápoJis - Estado de
Diário Oficial assinado digitalmente

São Paulo

conforme MP n° 2.200-2,

I Lei

Municipal n'" 2230, de 08 de novembro de 2017.

de 2001, garantíndo autenticidade,

validade juridica e integridade,

