CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

"Prefeitura Municipal de Leme
Exercício Financeiro de 2.015
Prefeito: Paulo Roberto Blascke
Período: (01-01-15 a 30-04-15) e (23-11-15 a 31-12-15)
Substituto Legal : Vice- Prefeito Ademir Donizeti Zanobia
Período (01-05-15 a 22-11-15)
Parecer Prévio do Tribunal de Contas
Nosso Número: Proc. n° 10961/2017
Processo n°

: TC - 002554/026/15

Acompanham : TC-002554/0126/15, e
Expedientes

: TCs-000419/010/15, 000797/010/15, 035339/026/15,
002771/026/17.

PARECER EM CONJUNTO

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO;

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE.

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação e de
Orçamento, Finanças e Contabilidade; conjuntamente reunidas na Sala das
Comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando detidamente o Parecer do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, referente à Prestação de Contas do Poder Executivo
Lemense, referente ao Exercício Financeiro de 2.015, apresenta o seguinte Relatório
e o Parecer que, é também o nosso voto.
1-] - Antes, de adentrar na análise do Parecer do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, referente às Contas do Exercício de 2015 do Poder
Executivo, que é o objetivo deste parecer, as Comissões entendem conveniente,
trazer a este Egrégio Plenário, as considerações seguintes:
2-] - A co-participação do Tribunal de Contas do Estado
Paiiln na a r ^ f i a r * ã n
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parágrafos da Constituição Federal, retratado no artigo 39 da nossa
Lei Orgânica e parágrafo 2°, do artigo 3° do nosso Regimento Interno.
3-] - A participação da Corte de Contas tem pleno fundamento,
uma vez que a apreciação das contas públicas será feita não só pela verificação da
legalidade e da legitimidade dos gastos, como ainda, e principalmente, sob o aspecto
jurídico, contábil, económico e financeiro, estes, com auxílio do Tribunal de Contas do
Estado, Órgão Técnico para tanto abalizado.
4.] - O procedimento de julgamento das contas inicia-se pela
prestação anual de contas municipais, ato obrigatório do Chefe do Executivo que as
submeterá ao Tribunal de Contas para análise e emissão de Parecer Prévio, parecer
este que proporcionará aos Vereadores as informações e esclarecimentos técnicos
necessários à sua orientação no momento de julgarem definitivamente as contas
prestadas.
5.] - O Parecer emitido pelo Tribunal de Contas poderá concluir
pela aprovação ou pela rejeição das contas e, a Câmara Municipal, pelo seu Plenário,
poderá, igualmente, aprovar ou rejeitar referido parecer, exigindo a Constituição
Federal que a rejeição somente ocorra pela anuência de, no mínimo, dois terços (2/3)
dos vereadores (art. 31, § 2°), condição esta, retratado ainda na LOM (art. 39, § 1°) e
no RICML (art. 305, III)
6.] - Embora fique ao Legislativo, a possibilidade de aprovar ou
rejeitar o parecer do Tribunal de Contas, nem por isso essa decisão é discricionária,
porquanto, ao Legislativo, se impõe para a apreciação das contas do Executivo, o
atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade, moralidade, razoabilidade e
publicidade, dentre outros, nos termos do art. 37, da Constituição Federal e art. 111,
da Constituição Estadual.
7.] - Ademais, como irregularidades verificadas nos gastos
-públicos implicam consequências por vezes danosas e graves não só ao Erário, mas
também a quem as praticou, tais como a responsabilidade político-administrativa,
responsabilidade civil, criminal e até a condição de inelegibilidade (Lei Complementar
n° 64/90, art. 1°, l, "g").
8.]- Nossa L.O.M., disciplina na Seção VI, do Título l, a
"Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentaria", (artigos 38/40) e, nosso
Regimento Interno, no Título IX - (Do Julgamento das Contas Municipais), as regras
pertinentes ao respectivo processo de apreciação das contas Municipais,
assegurando o direito de ampla defesa ao gestor das despesas que estão sendo
questionadas.
9.] - Por isso, esta Casa de Leis, deve julgar as contas anu
do Município com a máxima cautela e eficiência possível, sendo prudente
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o envio das contas prestadas e das decisões sobre este julgamento,
ainda que aprovadas pelo Tribunal de Contas e por esta Casa, ao Ministério Público,
para que este, em face de suas funções institucionais, promova, se for o caso, as
ações eventualmente cabíveis na esfera judicial.
10.] - Feita às considerações e, já sob a análise temos que:
a.] - A Unidade Regional Competente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
em princípio, apontou várias ocorrências na fiscalização "in loco", realizada
através de testes e as consignou nos itens próprios do Relatório que se acha às
fls. 21/61;
•
b.] - Em seguida, vieram às justificativas de fls. 71/73, apresentadas pelo Sr. Ademir
Donizeti Zanobia sustentando que os apontamentos apresentados pela UR-10
não envolveram o período e (maio/novembro) no qual esteve à frente do
Executivo Lemense;
c.] - Já no tocando ao Sr. Paulo Roberto Blascke, muito embora tivesse ele, através
de preposto (fls. 64/66) efetuado a retirada do Relatório de Fiscalização, deixou
de apresentar manifestação, portanto, quedou inerte, demonstrando seu
desinteresse na promoção de sua defesa;
d.] - Em seguida sobreveio a manifestação da Assessoria Técnica Jurídica-ATJ de
fls. 76/78, daí então a manifestação da Assessoria Técnica as fls. 81/84, seguida
da manifestação da Senhora Assessora Procuradora Chefe às fls. 85 e, as fls.
86/90 está a manifestação da Senhor Procurador do Ministério Público de
Contas do Estado de São Paulo, em seguida manifesta as fls. 93/96 o Senhor
Secretário- Diretor Geral Sérgio Ciqueira Rossi, pela emissão do parecer prévio
desfavorável à aprovação das contas do exercício de 2015 da Prefeitura
Municipal de Leme, merecendo destaque, por entender que os argumentos
apresentados pelo Senhor Ademir Donizete Zanobia de que improcede a
transferência de responsabilidade, pois, que, na medida em que a Constituição
Federal atribui aos Tribunais de Contas apreciação das contas prestadas
anualmente pelos gestores, o que se dá sob a ótica dos princípios da anualidade
(art. 31, § 2°, 48, II, 71, l, 165 III § 1° , l da Constituição ), unidade e
universalidade (constituição art. 165, Lei 4320/64, arts. 2°, 3° e 4°, portanto,
impossível subdividi-las.
11.] - Por fim em sessão de 04-04-2017, por decisão da
primeira Câmara, pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Presidente
e Relator, Edgard Camargo Rodrigues e Cristina de Castro Moraes, a Egrégia
Câmara, diante do voto do Relator, decidiu emitir parecer desfavorável à
aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Leme, relativa ao exercício d
2015, excetuando os atos pendentes de julgamento por aquele Tribunal.
RUA DR. QUERUBINO SOEIRO, 231 - TEL/FAX: (OXX19) 3571-1862 / 5100 / 6303 • 3554-6822 / 7077 • CEP 13610-080 • E-MAIL: camaraleme@te

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE LEME
ESTADO DE SÃO PAULO

12.] - Atente-se que o Relator Conselheiro Renato Martins
Costa destacou o seguinte nas contas do Município de Leme, relativas ao exercício
de 2015, a saber:
ITENS

RESULTADOS

Ensino

25,77%

FUNDEB

98,63%

Magistério

74,29%

Pessoal

49,74%

Saúde

26,81%

Transferências ao

Regular

Legislativo
Execução Orçamentaria

Superavit de

R$ 13.583.089,64

6,31% =

Resultado Financeiro

Superavit de

Remuneração dos Agentes

Regular

R$ 6.702.378,25

Políticos

Irregular

Ordem Cronológica de
Pagamentos1
Precatórios

Regular

Encargos Sociais

Regular

13.] - Ressaltou também o Relator Conselheiro Renato Martins
Costa que o Sr. Ademar Donizeti Zanobia, Prefeito no período de 10 de maio a 22 de
novembro, que a Corte de Contas emite Parecer em relação às contas, não havendo
divisão de responsabilidades entre os administradores que geriram o exercício. O
Tribunal não emite parecer sobre ações isoladas, mas sim a respeito da gestão
administrativa como um todo. Pois o que se examina é a totalidade do exercício,
sendo a decisão una e, registrou ainda que a única defesa apresentada no presente
processo restringiu-se a debater tal questão (fls.110).
14.] - Consoante consta do Relatório Prisma 2015, o Município
alcançou média geral de resultado "B", considerado, portanto, "EFETIVO" perante os
critérios de avaliação do índice de Efetividade da Gestão Municipal, do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo - IEGM/TCESP, onde assim classifica:
A

B+

B

C+

C

Altamente

Muito

Efetiva

Efetiva

Efetiva

Em fase de
adequação

Baixo nível de
adequação
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15.] -Aponta que a Prefeitura atendeu às disposições legais e
constitucionais em relação às aplicações no ensino global, saúde e pessoal.
16.] - Contudo, em relação ao FUNDEB ocorreram glosas
devido ao cancelamento de restos a pagar, bem como de restos a pagar não pagos,
pagos após 01.04.2016 e não quitados até 31.03.2016. Além disso, apenas parte da
parcela diferida foi aplicada, ficando em aberto R$ 390.543,08.

^

17.] - Assim, o Conselheiro Renato Martins Costa a vista
dessas condições, entendeu que a situação não pode ser relevada, porque não houve
aplicação da totalidade dos recursos recebidos, sendo que parte das despesas foi
cancelada e, portanto, não empregada no setor educacional, concluindo assim que
essa falha compromete e prejudica o exercício examinado.
18.] - Indicou outro fato grave consubstanciado na retirada de
valores dos cofres municipais, através de emissão de cheques e transferências (DOC
e TED), desacompanhados dos processos de autorização das despesas e sem o
devido registro contábil, gerando possível desvio de R$ 385.345,01 (fls. 104/111 do
Anexo l).
19.] - Assinalo que essa situação foi objeto da Sindicância
Administrativa no 754/2015, concluída conforme documentos constantes do Anexo l
do expediente TC-2771/026/17, bem como de instauração de Ação Civil Pública
Instaurada diante do verificado no Inquérito Civil Público no 14.0320,0000551/2015-8.

^

20.] - Ainda com os argumentos do Conselheiro Renato
Martins Costa diz que a falta de regulamentação do Sistema de Controle Interno, bem
como a não apresentação de relatórios periódicos de suas atividades, podem ter
contribuído para que referida situação não fosse a tempo detectada.
21.] - Afirmou de outro vértice, estar maculanda as contas os
apontamentos nos itens: Influência do Resultado Orçamentário sobre o Resultado
Financeiro (a diferença verificada não foi esclarecida pela Origem); Dívida Ativa;
Gastos com Combustíveis (ausência de relatórios relativos aos abastecimentos
realizados e de controle na liquidação das despesas); Execução do Contrato
50/2015 (que teria gerado prejuízo aos cofres municipais - Inquérito Civil Púbico n°
14.0320.0000381/2016-1); Quadro de Pessoal (existência de cargos em comissão
cujas atribuições não possuem características de direção, chefia e assessoramento);
Almoxarifado (fragilidade no controle); e Ordem Cronológica de Pagamento.

22.] - Em relação ao Convite no 12/2015, objetivando a
/
aquisição de equipamentos de comunicação para a Guarda Civil Municipal de Leme, V
entendeu o Conselheiro Renato Martins Costa que a situação verificada acabou por/\o tra
Administração. Contudo, emitiu alerta à Origem tendo em vista os desacertos
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principalmente quanto ao preço das aquisições em relação ao mercado e
à verificação do recebimento das mercadorias e, ressaltou que tais questões estão
sendo objeto de análise pelo douto Ministério Público do Estado de São Paulo
(Inquérito Civil no 14.0320.0000579/15-1).
23.]- Entendeu ainda cabíveis recomendações para os demais
desacertos verificados pela Unidade Fiscalizadora, lembrando que nenhuma defesa
foi apresentada no sentido de descaracterizá-las.
24.] - De forma que o Conselheiro Renato Martins Costa
acompanhou as conclusões de Assessorias e Chefia da Assessoria Técnica Jurídica
do Tribunal de Contas-ATJ, Secretaria Diretoria Geral do Tribunal de Contas-SDG e
do douto Ministério Público de Contas-MPC, e VOTOU pela emissão de parecer
desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Leme, relativas ao exercício de
2015, excetuados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal.
25.] - Finalmente ficou consignado a licitude no pagamento
dos subsídios dos agentes políticos com recomendação ao atual Prefeito que adote
medidas objetivando impedir as ocorrências apontadas no Relatório de Fiscalização,
resumidas no tópico "Conclusão" (fls. 57/60), devendo observar, inclusive, ã Súmula
no 50 deste Tribunal, em relação ao disposto no artigo 87 da Lei Federal n° 8666/93.
26.] - Dessa forma, entende a Comissão de Constituição,
Justiça e Redação que não havendo óbice para sua tramitação nesta Casa, até
porque os procedimentos regimentais estão sendo fielmente cumpridos (vide art. 289
e seguintes do RICML), de forma que, por unanimidade de seus membros, a
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, no que lhe cabe é de PARECER
FAVORÁVEL à tramitação destas contas (exercício de 2015), não nos competindo
apreciar o mérito, que ficará aos cuidados da Comissão de Orçamento, Finanças e
Contabilidade e soberanamente para o Egrégio Plenário desta Casa.
27.] - Já a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade
conclui no sentido de refutar o raciocínio esposado no Parecer Prévio do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, referente as Contas do Exercício de 2015, no
processo TC-00002554/026/15, por consequência vota FAVORÁVEL ao Parecer
Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente as Contas do
Exercício de 2015 e, consequentemente, por unanimidade de seus membros
REJEITA as contas apresentadas pelo Prefeitura do Município de Leme, referente ao
Exercício Financeiro de 2015.

,./

28.] - Finalmente, citamos o art. 291 do Regimento Interno,
mais especificamente o seu parágrafo único, onde diz textualmente que, a existência /\e

contas, não alternativa senão, a necessidade de instauração de uma Comissão
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ra averiguação dos fatos apontados nas contas e aqui tratados em
homenagem ao princípio de contraditório e da ampla defesa com o devido processo
legal, como condição para que sejam as contas apreciadas pelo E. Plenário desta
Casa.

Sala das Sessões, Prof. Arlindo Favaro, em 28 de
setembro de 2.017
Pela Comissão deC.J.R.

do da Paixão
Presidente

Amarílis de Oliveira Ribeiro
Vice-Presidentej\a

Pela Comissão O.F.C.

-errara
Residente

dos Santos Leme
Ice-Presidente
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