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TC-002398/026/07 
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RELATÓRIO 
 
 

Cuidam os autos do exame das contas da 

Prefeitura Municipal de Ariranha, relativas ao exercício de 2007. 

A Unidade Regional de Araraquara – UR-13, 

responsável pelo exame “in loco”, elaborou o relatório de fis.  

20/58, apontando a presença de falhas nos seguintes itens:  

Planejamento da Execução Física (previsão de autorização para 

abertura de créditos adicionais suplementares em percentual superior 

à inflação estimada para o período e autorização para transpor, 

remanejar ou transferir recursos orçamentários, contrariando os 

preceitos do § 8º, do artigo 165 da Constituição Federal); Dívida 

Ativa (baixo índice de recuperação de créditos,  necessidade de 

serem criados mecanismos eficientes para cobrança dos créditos 

tributários e prescrição de valores inscritos); Ensino (efetivação de 

despesa sem a correspondente dotação orçamentária, em relação ao 
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FUNDEB, diferença entre o saldo a empenhar do QESE e o saldo 

efetivo da respectiva conta bancária e utilização indiscriminada de 

verbas das contas vinculadas e de dinheiro da conta geral para 

pagamento de despesas, também não respeitando as fontes de 

recursos e transferindo valores entre as contas); Despesas de Saúde 

(não elaboração do Plano Municipal e utilização indiscriminada de 

verbas das contas vinculadas e de dinheiro da conta geral para 

pagamento de despesas, também não respeitando as fontes de 

recursos e transferindo valores entre as contas); Precatórios (falta de 

registro de pendência judicial no Balanço Patrimonial, indicando 

ocultação de passivo e afronta às normas gerais de contabilidade); 

Influência do Resultado Orçamentário sobre o Resultado Financeiro 

(provocou diminuição em 84,77% do superávit financeiro); Evolução 

da Dívida (reconhecimento de passivo pelo órgão e falta de 

lançamento contábil no exercício em exame);  Licitação (ausência de 

efetivação do devido processo); Ordem Cronológica de Pagamento 

(quebra); Pessoal (tabela de vencimentos dos servidores municipais 

com valores abaixo do salário mínimo); Subsídio dos Agentes Políticos 

(pagamento de “abono” no valor de R$ 50,00 ao Prefeito e ao Vice-

Prefeito); Tesouraria (disponibilidades financeiras em bancos não 

oficiais); Resultados Fiscais (deficitários e aumento da dívida fiscal e 
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endividamento em relação ao exercício anterior); Transparência  da 

Gestão Pública (desrespeito ao artigo 48, caput, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, quanto às divulgações na página eletrônica 

do Município)  e Recomendações (atendimento parcial).  

Após a exclusão do salário-educação,  das receitas 

adicionais  de auxílios e subvenções do Estado e União, dos 

rendimentos de contas bancárias da educação e de despesas com 

aquisição de uniformes e mochilas escolares, a Auditoria apurou que 

a Municipalidade aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino 

32,35% das receitas resultantes de impostos.  

A Prefeitura utilizou a totalidade dos recursos 

recebidos do FUNDEB, empregando 84,52% da remuneração dos 

profissionais do magistério.  

Os gastos com pessoal corresponderam a 39,75% 

da Receita Corrente Líquida e a aplicação com a saúde equivaleu a 

21,06% do produto da arrecadação de impostos, já com a dedução  

dos auxílios, subvenções e contribuições recebidas do Estado e da 

União e da receita da Vigilância Sanitária. 

O resultado da execução orçamentária foi 

deficitário na ordem de 7,45%, estando, contudo, respaldado no 

superávit financeiro de 31.12.06.  
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Durante o exercício examinado realizaram-se 

admissões de pessoal por meio de concurso público e por tempo 

determinado, tratadas nos processos TCs-907/008/07, 1237/013/08 

e 1236/013/081.  

Consoante informação de fl. 34, o mapa 

orçamentário do exercício (R$ 336.624,69) possuia precatórios  

passíveis de serem parcelados de acordo com o artigo 78 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias.  

Houve pagamento integral do crédito de Rubens 

Sader e outros (R$ 325.212,71) e da 1ª parcela dos outros dois 

credores  para o exercício (R$ 1.203,89).  

Inexistiam pendências de precatórios relativos a 

anos anteriores.  

Procedeu-se à regular notificação dos interessados, 

tendo o Prefeito Joamir Roberto Barboza apresentado a defesa de fls. 

69/86, junto com documentação de fls. 87/248. 

Acompanham os presentes autos os Acessórios 1, 

2 e 3 (TCs 2398/126/07, 2398/226/07 e 2398/326/07).  

Sob o aspecto econômico, Assessoria Técnica 

registrou que, apesar do déficit orçamentário, os resultados 

                                    
1 Por prazo determinado 
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econômico, financeiro e patrimonial apresentaram-se positivos, não 

havendo saldo de dívida líquida de curto prazo, porém salientou 

aumento da dívida consolidade líquida.  

No tocante à ausência de escrituração de débitos 

judiciais do exercício, salientou que a pendência poderia ser relevada, 

diante das providências anunciadas pela defesa para sua 

regularização.  

ATJ-Chefia anotou que os índices que norteiam 

esta Corte, quando da apreciação de contas municipais, estiveram 

adequadamente postados.  

Em relação às demais falhas, considerou aceitavéis 

os argumentos apresentados pela defesa,  manifestando-se pela 

emissão de parecer favorável.  

É o relatório. 
 

C 
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VOTO 
 
 

As contas do Município de Ariranha, relativas ao 

exercício de 2007, apresentaram os seguintes resultados: 

Execução Orçamentária: Déficit de 7,45% - R$ -1.354.218,41 

Aplicação ensino: 32,35% Magistério: 84,52% Despesas com 

pessoal e reflexos: 39,75% Aplicação na saúde: 21,06% 

Remuneração dos Agentes Políticos: em ordem.  

As disposições constitucionais e legais relativas ao 

ensino, pessoal e saúde foram respeitadas. 

Quanto aos precatórios, não havia saldo de 

exercícios anteriores e o mapa orçamentário foi pago consoante as 

normas constitucionais.  

A remuneração dos Agentes Políticos deu-se de 

acordo com o ato fixatório, observando-se que a verba apontada 

como indevida pela Auditoria (R$ 50,00 para o Prefeito e para o Vice-

Prefeito) foi regularizada, consoante demonstrado na fl. 87.  

O resultado orçamentário deficiário foi respaldado 

pelo superávit financeiro existente em 31.12.06.  

Apesar dos demais resultados ainda encontrarem-

se positivos, houve uma diminuição em relação ao ano anterior. 
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Assim, deverá a Prefeitura estar atenta à situação do Municipio, 

respeitando as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No que tange às demais falhas levantadas, que 

não possuem gravidade para prejudicar o examinado, a defesa 

prestou justificativas e noticiou a adoção de medidas objetivando 

corrigí-las, situações que deverão ser averiguadas pela Auditoria no 

próximo roteiro fiscalizador.  

Nesses termos, VOTO pela emissão de parecer 

favorável às contas da Prefeitura Municipal de Ariranha, 

relativas ao exercício de 2007, excetuados os atos pendentes de 

julgamento pelo Tribunal.  

 
 

RENATO MARTINS COSTA 
CONSELHEIRO 


