
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 
Estado de São Paulo 

Oficio n ° . 0365/2021 

Santa Lúcia, em 07 de Dezembro de 2021. 

REFERENCIA: 
Processo TC-004480/989/18-1 
Relativo às Contais Anuais da Prefeitura Municipal de San-
ta Lúcia - Exercício Financeiro De 2018 
Prefeito aÉpoca: Senhor Luiz Antonio No].i 

FLÁVIO RODRIGO CATELANI, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Santa Lúcia, Estado de São Paulo, em atendimen-
to ao artigo 32 Parágrafo Único, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Santa Lúcia, Estado de São Paulo, vem mui respei-
tosamente à presença de Vossa Excelência, para encaminhar 
o processo de votação das Contas Anuais da Prefeitura Mu-
nicipal de Santa Lúcia, relativo ao exercício de 2018, 
Processo TC-004480/989/18-1, Prefeito Senhor Luiz Antonio 
Noli, que em sessão desta edilidade realizada no dia 25 de 
Outubro de 2021, foram "APROVADAS AS CONTAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018" 
por esta Casa de Leis. 

Sem outro particular para o momento, aproveito o 
ensejo para apresentar as minhas. 

Cordiais saudações, 

FLÁV4'O 'iOpPIGO CATELANI 
PRESIDENTE 	 • 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 
CONSELHEIRA DOUTORA CRISTIANA DE CASTRO MORAES 
SÃO PAULO/SP 

Rua Bento de Abreu, 460 - Centro - Fone-Fax: (16) 3396-1266 
Santa Lúcia - SP - CEP 14825-000 

E-mail: secretaria@camarasantalucia.sp.gov.br  
Visite Nosso Sito: www. camarasantalucia. sp. gov.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 
Estado de São Paulo 

COMUNICADO 

A CNARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, neste ato 
representado pelo seu Presidente Vereador FLÁVIO 
RODRIGO CATELANI, em atendimento a Lei Orgânica 
Municipal Artigo 29 inciso II 	COMUNICA aos 
contribuintes que recebeu do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo - UR-13 Araraquara-SP, em 
24/0612021, o Processo de Prestação de Contas Anuais 
da, Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, do Exercício 
de 2.018, Processo TC 004480/989/18-5, em mídia 
digital, com o respectivo Parecer Prévio Emitido 
pelo E. Primeira Câmara, em sessão realizada em 01 
de Julho de 2020, sendo que o Processo foi 
encaminhado nesta data a Comissão de Finanças e 
Orçamento, onde permanecerá por 60 (sessenta) dias, 
à disposição de qualquer contribuinte, que poderá 
lhes questionar a legitimidade 'e legalidade. 

Santa Lúcia, 05 de Agosto de 2.021 

O RODPÁO  CATELANI 
EADOk' PRESIDENTE 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 
' 	 Estado de São Paulo 

Comissão de Finanças e Orçamento 
2021/2022 

PARECER: 005/2021 
Ao Processo TC-004480/989/18-5 
Prefeitura Municipal: Santa Lúcia. 
Exercício: 2018. 
Prefeito: Luiz Antonio Noli. 
Advogado(s): Jaluza Cristiane Piva Queiroz. 
Acompanha(m): TC-002620/126/15. 
Procurador de Contas: Celso Augusto Matuck Feres Júnior. 
Fiscalizada por: UR-13 - Unidade Regional de Araraquara 

Cumprindo o disposto nos Artigos 196 IV do Regimento 
Interno, o Senhor Presidente desta Edilidade, FLÁVIO 
RODRIGO CATELNI, encaminhou para a apreciação desta 
Comissão de Finanças e Orçamento o Processo TC - 
004480/989/18-5, relativo à apreciação das contas 
municipais do exercício de 2.018, da Prefeitura 
Municipal de Santa' Lúcia, enviada a esta Casa 
Legislativa pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em 24 de Junho de 2021, pela UR-13 - Unidade 
Regional de Araraquara/SP. 

O processo de julgamento das contas do município 
está sujeita as normas da Lei Orgânica do Município, 
confirme está previsto em seu artigo 26 a 32; ao 
Regimento Interno da Câmara Municipal, em seus artigos 
196 a 200, a Constituição Federal, em seu artigo 31, 
além de outras normas constitucionais (Direito a Ampla 
Defesa e ao Contraditório) evitando-se assim a violação 
de princípios constitucionais. 

Analisando, o Parecer da Egrégia Primeira Câmara do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com Decisão 
em sessão realizada em 09 de Julho de 2020,  e Parecer do 
Pedido de Reexame, em sessão realizada em 25 de 
Fevereiro de 2021, este Relator tem a relatar o 
seguinte: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 
Estado de São Paulo 

Comissão de Finanças e Orçamento 
2021/2022 

A fiscalização "in loco" das contas do exercício de 
2.018, objeto do processo TC n o . 004480/989/18-5 foram 
auditados por servidores do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, Unidade Regional UR-13, Araraquara/SP. 

Após a fiscalização pelo senhores agentes de 
fiscalização financeira, foi elaborado o relatório de 
fiscalização, sendo que na conclusão dos trabalhos o 
mesmo apontou as seguintes ocorrências, cuja descrição, 
em resumo, observa-se a seguir: 

A.2. IEGM - 1-Planejamento: 

- Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO com 
indicadores inadequados ao acompanhamento da execução 
das ações de governo; 

- Descumprimento de dispositivos da LDO no 
exercício ; 

- A. Lei Orçamentária Anual - LOA prevê reserva de 
contingência em percentual menor que o estabelecido na 
LDO; 

- A estrutura de planejamento não foi criada com 
cargos específicos; 

- Os servidores responsáveis ou que cuidam do 
planejamento não possuem dedicação exclusiva para a 
matéria, tampouco recebem treinamento específico; 

- Não há relatórios para analisar se os programas, 
metas e ações são mensurados por um ou mais indicadores 
próprios e adequados, e que permitam aferir a situação 
atual e os avanços obtidos ao longo da execução do 
programa; 

- Não há relatórios com avaliação entre os produtos 
ofertados à população e as reais demandas da sociedade, 
coletadas, principalmente, nas audiências públicas e nos 
demais instrumentos de diagnóstico dos problemas, 
necessidades e deficiências do Município; 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA 
Estado de São Paulo 

Comissão de Finanças e Orçamento 
2021/2022 

LÚCIA 

- Os programas do PPA não articulam um conjunto de 
ações que concorrem para um objetivo comum 
preestabelecido, visando à solução de um problema ou 
necessidade da sociedade; 

- Os indicadores do PPA não são mensuráveis e não 
estão coerentes com as metas físico-financeiras 
estabelecidas; - As metas físicas e financeiras do PPA 
não são desafiadoras nem pertinentes à realidade do 
Município; 

- Não foi criada nem estruturada a Ouvidoria,; - As 
atas de audiências públicas não são divulgadas na 
internet; - Não há estudos formais dos prõblemas, 
necessidades e deficiências do Município antecedentes ao 
planejamento; 

- Não foi observado o cumprimento da legislação 
relativa à pessoa com deficiência e às normas de 
acessibilidade vigentes; 

- As peças que compõem o planejamento não são 
divulgadas com os indicadores de programas e metas de 
ações governamentais previstos x realizados. 

B.1.1. Resultado da Execução Orçamentária: 

- Deficit orçamentário não amparado em superavit 
financeiro do exercício anterior; 

- Elevado percentual de créditos adicionais durante 
o período (36,48%) denotando insuficiente planejamento 
orçamentário; 

- abertura de créditos adicionais suplementares com 
suporte em excesso de arrecadação inexistente; - 
Utilização da reserva de contingência  para cobrir 
suplementações diversas, contrariando o disposto na 
alínea "b" do inciso II do artigo 5 0  da Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 
Estado de São Paulo 

Comissão de Finanças e Orçamento 
2021/2022 

B.1.5. Precatórios: 

- Diferença entre o saldo de precatórios apurado 
pela Fiscalização e o informado pela Prefeitura no 
Balanço Patrimonial. 

B.16. Encargos: 

- Recolhimentos em atraso de encargos referentes ao 
PASEP e INSS no exercício. 

B.1.7. Transferência á Câmara dos Vereadores: 

- Repasses de duodécimos após a data limite 
estabelecida no artigo 29-A, §2 ° , II, da Constituição 
Federal. 

B.1.8.1. Despesa de Pessoal: 

- Descumprimento do disposto no artigo 20, III, "b", 
da LRF em todos os quadrimestres do exercício; 

- Inclusão de gastos com pessoal, nos termos do 
artigo 18, §1 ° , da LRF; 

- Descumprimento das vedações impostas pela 
legislação ao Poder Executivo no que se refere ao 
excesso de gasto com pessoal. 

B.1.9. Demais Aspectos sobre Recursos Humanos: 

- Inexistência de legislação municipal acerca das 
atribuições dos cargos em comissão; 

- Pagamento de horas extras em caráter contínuo e em 
quantidade acima do permitido; 

- Pagamento de adicional de insalubridade sem 
existência de laudo técnico vigente; 
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Comissão de Finanças e Orçamento 
2021/2022 

- Contratação de trabalhadores sem contrato e sem 
registro; 

- Substituição de servidores pela contratação de 
pessoas físicas e Micro Empresas Individuais - MEIs; 

- Retenção de pagamentos de parcelas de empréstimos 
consignados aos servidores municipais; 

- Férias vencidas e não gozadas; 
- Pessoal em desvio de função; 
- Pagamentos acima do teto remuneratório do 

Prefeito. 

B.2. IEGM - 1-Fiscal: 

- Não houve aprovação, por lei, do instrumento da 
planta genérica de valores (PDV), em descumprimento do 
previsto nos artigos 33, 97 e 148 do Código Tributário 
Nacional - CTN; 

- Na cobrança de IPTU não são adotadas alíquotas 
progressivas em relação ao valor do imóvel, como permite 
o artigo 156 da CF; 

- Não há fiscalização automatizada .periódica para 
detectar contribuintes que deixam de emitir a NFS-e por 
um determinado período ou apresentem queda acentuada em 
suas operações, bem como para verificar o fim das 
atividades ou sonegação do ISS; 

- As renúncias de receitas, decorrentes da concessão 
ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza 
tributária, não são precedidas de estudos do impacto 
orçamentário-financeiro, nos termos do artigo 14 da LRF. 

B.3. Outros Pontos de Interesse: 

- Renúncia de receita em descumprimento do disposto 
nos artigos 14 da LRF e 165, §6 0 , da CF; 

- Tesouraria: existência de disponibilidades de 
caixa em banco não oficial, em desatendimento ao 
disposto no artigo 164, §30, da CF;pendências.. na 
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Comissão de Finanças e Orçamento 
2021/2022 

conciliação bancária sem esclarecimentos, 
contas bancárias, inclusive muitas delas 
zerados; 

- Almoxarifado: ausência 
formais de tráfego local 
relativamente aos veículos 
saúde; 

excesso de 
com saldos 

de controles e/ou registros 
de viagens realizadas, 

utilizados pelo setor de 

- Bens Patrimoniais: ausência de levantamento geral 
dos bens imóveis do Município, conforme disposto no 
artigo 96 da Lei n° 4.320/64;. maioria da frota em mal 
estado de conservação, não condizente com os elevados 
gastos com manutenção; veículos, móveis, equipamentos e 
outros materiais sucateados e/ou em desuso; prédios em 
situação de abandono ; bens imóveis em desuso e 
deteriorando. 

B.3.5. Ordem Cronológica de Pagamentos: 

- Quebra da ordem cronológica de pagamentos; 
- Existência de restos a pagar de exercícios 

anteriores sem quitação. 

B.3.6. Formalização das Licitações, Inexigibilidades 
e Dispensas: 

- Elevado índice de despesas licitáveis efetivadas 
por dispensa de licitação (64,11%); 

- Realização de despesas sem o devido processo 
licitatório: manutenção de veículos (R$ 569.048,86); 
limpeza de vias públicas (R$ 321.940,00); poda de 
árvores (R$ 35.650,00); aquisição de medicamentos (R$ 
144.298,93); materiais hospitalares (R$ 255.043,48) 

B.3.7. Demais Despesas Elegíveis para Análise: 

- Despesas impróprias com juros por atraso nos 
pagamentos de R$ 29.718,48; 
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- Elevadas despesas em estabelecimentos com 
características de grupo empresarial, em violação ao 
disposto no artigo 24, II, da Lei n° 8.666/93 (compra 
direta), totalizando R$ 214.276,27. 

C.1. Aplicação por Determinação Constitucional e 
Legal: 

- Ensino: 
- Demanda por vagas em creches, sem adoção de 

medidas efetivas para zerar o deficit apurado; 
- Inexistência de pesquisa/estudo para levantar o 

número de crianças que eventualmente necessitavam de 
vagas na pré-escola ou no ensino fundamental; 

- Excesso de alunos nas salas do ensino fundamental. 

C.2. IEGM - I-Educ: 

- O Município não atingiu a meta IDEB na última 
avaliação; 

- Crianças de O a 03 anos não atendidas em creches;: 
- Não realizou pesquisa/estudo para levantar o 

número de crianças que necessitavam de pré-escola e dos 
anos iniciais do ensino fundamental (1 0  ao 5° ano) no 
exercício; 

- Possui turmas dos anos iniciais do ensino 
fundamental com mais de 24 alunos e área menor que 1,875  
m2 por aluno, contrariando o recomendado pelo Conselho 
Nacional de Educação; 

- Não possui, no planejamento, ações governamentais 
para enfrentamento do bullying, conforme prevê a Lei n° 
13.185/15; 

- Nem todas as escolas da rede municipal possuem 
biblioteca ou sala de leitura, AVCB, e tampouco estão 
adaptadas para receber crianças com deficiência; 
Menos de 50% dos estabelecimentos de ensino dos anos 
iniciais do ensino fundamental estavam funcionando em 
período integral durante o exercício; 
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- Unidades de ensino que necessitam de reparos; - 
Não houve aplicação de recursos, em reais, nem horas na 
capacitação e avaliação do corpo docente municipal de 
creches, pré-escolas e anos iniciais do ensino 
fundamental; 

- Piso salarial dos professores de creche, pré-
escola e dos anos iniciais do ensino fundamental 
inferior ao piso nacional; 

- Frota escolar com idade média acima de 07 anos. 

Fiscalização Ordenada - Creche Municipal: 

-

0 Município não dispõe de regulamentação formal 
sobre o atendimento da lista de espera para crianças em 
idade de creche; 

- Não há normas, procedimentos e prazos para 
definição de mecanismos de consulta da demanda das 
famílias por creches; 

- Não há busca ativa de crianças em idade 
correspondente à educação infantil, tampouco publicação 
anual sobre o levantamento da demanda em creches, 

- A unidade visitada não possui condições de 
acessibilidade (rampas, corrimão etc.) 

D.2. IEGM - 1-Saúde: 

- Não existe controle de resolutividade dos 
atendimentos dos pacientes; 

- A gestão municipal não remunera ou premia os 
trabalhadores considerando o desempenho de acordo com as 
metas e resultados pactuados com as equipes de atenção 
básica; 

- O numero de equipes de Saúde Bucal não cobre 100% 
da população; 

- Nem todas as unidades de saúde possuem gestão de 
estoque informatizada dos materiais/insumos e 
medicamentos; 
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- Não possui protocolos de encaminhamento para 
realização de exames médicos e de consultas de 
especialidade para as referências; - Unidades de saúde 
necessitando de reparos; 

- Nem todas as unidades de saúde possuem sala de 
vacinação com funcionamento em 05 (cinco) dias da 
semana, AVCB e o Alvará de Funcionamento da Vigilância 
Sanitária; 

- O Município não possui Ouvidoria da Saúde 
implantada; - Os médicos não cumprem integralmente sua 
jornada de trabalho; 

- A Prefeitura/Secretaria da Saúde não possui o 
Plano de Cargos e Salários para os seus profissionais; - 
Não existe registro do intervalo de tempo médio de 
espera entre a marcação de consulta em especialidade e 
seu efetivo atendimento na UBS; 

- Não disponibiliza serviço de agendamento de 
consulta médica nas UBSs de forma não presencial; 

- Não possui informação sistematizada sobre os 
gargalos/demanda reprimida de atendimento 
ambulatorial/hospitalar de média e alta complexidade de 
referência para a Atenção Básica; 

- Não implantou e/ou estruturou a Central de 
Regulação da Saúde; 

- Não há controle do fluxo dos relatórios de 
referência e contra referência por especialidade; 

- Não possui o componente municipal do Sistema 
Nacional de Auditoria estruturado; 

- Não existe controle do tempo para atendimento aos 
pacientes nas UBS (horário de entrada x de atendimento). 

Fiscalização Ordenada - Obras - Pronto Socorro 
Municipal Izidoro Bitio Neto: 

- Não há placa de identificação da obra e o Livro de 
Ordem; 
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- O canteiro de obras não possui condições adequadas 
de salubridade e instalações hidro sanitárias e de 
segurança; 

- O cronograma físico-financeiro não apresenta, de 
forma clara e objetiva, os grupos de serviços, etapas 
planejadas e seus respectivos fluxos financeiros, de 
modo a permitir o acompanhamento do andamento da obra, 
-, tampouco está sendo cumprido. 

E.1. IEGM - I-Amb: 

- A Prefeitura não realiza a -coleta seletiva de 
resíduos sólidos (Meta 12.5 dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU); 

- Não possui os Planos Municipais de Saneamentó 
Básico e de Gestão de Resíduos da Construção Civil; - 
Não possui controle ou registro das autuações realizadas 
por queimada urbana; - - 

Não possui cronograina de manutenção preventiva ou 
de substituição da frota municipal; 

- Não existem ações e medidas de contingenciamento 
para provisão de água potável e de uso comum para a rede 
municipal de ensino e de atenção básica da saúde; - 

- Não há um plano emergencial com ações para 
fornecimento de água potável à população em caso de sua 
escassez; 

- Não está habilitado junto ao CONSEMA para 
licenciar os empreendimentos de impacto local, de 
conformidade com a Deliberação Normativa Consema n° 
01/2014. - 

F.1. IEGM - 1-Cidade: 

- A Prefeitura não possui Plano de Contingênciade 
Defesa Civil, tampouco a Coordenadoria Municipal-de 
Defesa Civil - COMDEC estruturada; 
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- Não possui um estudo atualizado de avaliação da 
segurança de todas as escolas e centros de saúde, 
conforme Lei n o  12.608/12; 

- Nem todas as vias públicas pavimentadas estão 
devidamente sinalizadas (vertical e horizontalmente) de 
forma a garantir as condições adequadas de segurança na 
circulação, conforme artigo 88 do Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB; 

- Não utiliza sistemas de alertas e alarme para 
desastres, conforme Lei no 12.608/12. 

G.1.1. A Lei de Acesso à Informação e a Lei da 
Transparência Fiscal: 

- Ausência de transparência e de conteúdo nas 
páginas eletrônicas da Prefeitura. 

G.2. Fidedignidade dos Dados Informados ao Sistema 
AUDESP: 

- Ausência de fidedignidade. 

G.3. IEGM - I-Gov TI: 

- A Prefeitura não possui um Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação - PDTI que estabeleça 
diretrizes e metas para o setor; 

- Não possui documento formal publicado que 
estabeleça procedimentos quanto ao uso de TI pelos 
funcionários municipais; 

- A Prefeitura não possui um quadro de funcionários 
da área de tecnologia da informação; 

- Não define as competências necessárias para as 
atividades de seu pessoal de TI (área de formação, 
especialização etc.) , em desacordo com o artigo 39 da 
CF; 
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- Não disponibiliza, periodicamente, programas de 
capacitação e atualização para o pessoal de TI, em 
desacordo com o artigo 39, §2 ° , da CF; 

- Não há uso de tecnologia (internet) para as 
modalidades de licitação (compras eletrônicas), como 
permite a Lei no 10.520102; 

- Não há divulgação, em página eletrônica, em tempo 
real, das receitas arrecadadas e a espécie de despesa 
que está sendo realizada, indicando valor, fornecedor e, 
se for o caso, o tipo de licitação (Metas 16.6 e 16.10 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU); 

- As contas apresentadas pelo Chefe do Poder 
Executivo não ficam disponíveis, durante todo o 
exercício, para consulta e apreciação pelos cidadãos e 
instituições da sociedade (Metas 16.6 e 16.10 dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU). 

H.2. Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e 
Recomendações do Tribunal: 

- Atendimento parcial às instruções e recomendações. 

Regularmente notificado, o MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA1 
apresentou justificativas. 

Sustentou, em síntese: 

A.2. IEGM - 1-Planejamento: 
Tanto o PPA como a LDO estabelecem os indicadores de 

custos estimados de cada programa e de suas ações, com 
suas respectivas metas, permitindo avaliar a sua 
eficácia e efetividade. 

A Prefeitura está em constante busca do 
aprimoramento das peças de planejamento e eventuais 
consistências estão sendo corrigidas. 
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O Município não dispõe de recursos financeiros para 
criação de um setor específico de planejamento, no 
entanto, os profissionais responsáveis estão empenhados 
em desempenhar a função com eficiência. 

Todas as atas de audiências públicas estão 
disponíveis para consulta no site da Prefeitura. 

Quanto à ausência de levantamentos formais dos 
problemas e necessidades, tal fato é justificado em 
razão do porte e estrutura do município. 

Providências serão tomadas visando à implantação da 
Ouvidoria, ao cumprimento da legislação relativa à 
pessoa com defiõiência e à divulgação das peças que 
compõem os indicadores de programas e metas das ações 
governamentais. 

B.1.1. Resultado da Execução Orçamentária: 

O planejamento orçamentário é realizado da melhor 
forma, contudo, devido a imprevistos, houve a 
necessidade de abertura de créditos adicionais e a 
realização de transferências, remanejamentos e/ou 
transposições, devidamente amparadas na LOA, não sendo 
motivo suficiente para a rejeição das contas. 

B.1.6. Encargos: 

O Município dispõe do Certificado de Regularidade 
Previdenciária. Os mencionados atrasos no recolhimento 
dos encargos decorreram das precárias condições 
financeiras, contudo, não houve, quaisquer 
irregularidades apta a ensejar a desaprovação das 
contas. 

B.1.7. Transferência à Câmara dos Vereadores: 
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Quanto aos repasses não 
meses de maio e novembro, o 
e o segundo em um feriado, 
foram realizados no dia 
descumprimento à legislação. 

quitados nos dias 20 dos 
primeiro caiu em um domingo 
motivo pelo qual os mesmos 
útil seguinte. Não houve 

B.1.8.1. Despesa de Pessoal: 
A atual administração está se empenhando para 

reconduzir os gastos com pessoal aos limites legais, os 
quais têm sido superados desde 2009, contudo, esbarra na 
demanda por serviços públicos e na baixa arrecadação de 
receitas, tanto que houve redução dos cargos 
comissionados de 33 (2016) para 12 (2017) e as horas 
extras somente foram realizadas devido à necessidade dos 
serviços. 

Quanto às inclusões, não se tratam de contratações 
para substituição de servidores públicos, conforme a 
seguir exposto: 

- Carolina Colangelo: o serviço foi remunerado por 
meio de verba própria referente a um convênio celebrado 
junto à Secretaria Estadual de Assistência Social, 
visando atender em meio aberto medidas socioeducativas 
de crianças e adolescentes, conforme contrato anexo. 

- Cristiane Ribeiro: contrato de fonoaudióloga em 
razão da necessidade urgente para manutenção dos 
serviços públicos e ausência de profissional apto e 
concurso vigente; a situação foi regularizada pelo 
Concurso n° 0112019, conforme documento anexo. 

- Elaine Cristina Strozi da Silva: a contratação 
decorreu do afastamento de professores e ausência de 
concurso público em aberto; a situação já foi 
regularizada pelo Concurso n° 01/2019. 

B.1.9. Demais Aspectos sobre Recursos Humanos: 

A legislação descreve de forma suficiente as 
respectivas atribuições dos cargos em comissão, conforme 
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Lei Municipal n° 	02/2003, 	inexistindo qualquer 
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade. 

Todas as horas extras realizadas no exercício 
ocorreram devido ao deficit de funcionários e da 
necessidade do serviço público, tendo sido devidamente 
justificadas, conforme documentos anexos. 

A administração providenciou a atualização dos 
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais, conforme 
anexos e somente recebem o adicional de insalubridade as 
funções que estão em contato com agentes insalubres, nos 
termos da NR15. 

Todos os empenhos descritos no Sistema AUDESP - 
Código 31901199 - Outras Despesas Fixas - Pessoal 
Civil, referem-se a pagamento de pessoal concursado, 
conforme declaração da Gerente de Recursos Humanos 
(evento 59.40), motivo pelo qual não procede o 
apontamento sobre a existência de contratação de 
trabalhadores sem concurso. 

Não houve a substituição de servidores efetivos por 
prestadores de serviços. 

A Lei trabalhista n° 13.429/17 ampliou as hipóteses 
de terceirização de mão de obra e a Lei n° 13.467/17 
alterou diversas disposições da CLT, tornando mais 
flexível a regência das relações de trabalho e com o 
Poder Público. 

Quanto às parcelas de empréstimos consignados aos 
servidores municipais, sempre que se trata de valores 
retidos no último dia do mês, normalmente estes são 
repassados no mês seguinte, inexistindo ilegalidade. 

A administração está regularizando a impropriedade 
referente às férias vencidas e não gozadas. 

Apesar dos desvios de servidores para outras 
funções, não houve diferenças salariais a serem pagas. 

Os pagamentos realizados acima do teto remuneratório 
do Prefeito são justificados por se tratar de plantões 
médicos. 
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B.2. IEGM - 1-Fiscal: 

Quanto à cobrança de IPTU com • alíquotas 
progressivas, a atual administração irá providenciar a 
atualização de sua legislação municipal. 

A nota fiscal eletrônica começou a ser implementada 
no final de 2018. 

Conforme se demonstra pelo projeto de lei que 
instituiu o Refis no âmbito do tributo IPTU, houve a 
realização de estudo prévio de impacto orçamentário-
financeiro. 

C.1. Aplicação por Determinação Constitucional e 
Legal 

- Ensino: 
As vagas em creches foram regularizadas, inexistindo 

crianças em lista de espera. Os demais apontamentos 
serão sanados. 

C.2. IEGM - I-Educ: 

O Município está buscando soluções para atingir as 
metas projetadas para a rede municipal de ensino, 
principalmente em relação às metas do IDEB. 

Em 2019 o problema de falta de vagas para crianças 
de O a 3 anos foi sanado, inexistindo lista de espera. 

O Município está estudando uma forma de realizar a 
pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que 
necessitam de pré-escola e dos anos iniciais do ensino 
fundamental. 

Apenas 04 salas possuem turmas com mais de 24 alunos 
e área menor que 1,875 m2. 

Se dividíssemos o total de alunos, teríamos classes 
com número muito reduzido, gerando gastos 
desnecessários. 
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Todas as escolas possuem uma sala de leitura. Ocorre 
que, no questionário respondido, são considerados 
bibliotecas apenas os espaços que contam com um 
bibliotecário e não existe este profissional no 
Município. 

A maioria das escolas já conta com adaptações para 
atender crianças com deficiência. 

A Prefeitura não possui estrutura física para 
atender as crianças do ensino fundamental em período 
integral. 

Na educação infantil isso já é feito em duas 
unidades. 

Providências serão tomadas visando à obtenção do 
AVCB na área do ensino e à reparação das unidades. 

Os professores e os funcionários do setor da 
educação fazem cursos de capacitação, através de 
parcerias com entidades governamentais e/ou não 
governamentais sem a necessidade de ser remunerados. 

Em 2019 foram adquiridos novos veículos para 
transporte dos alunos. 

D.2. IEGM - 1-Saúde: 

Ao ser encaminhado um paciente para a alta 
complexidade, a Prefeitura recebe uma contra referência 
sobre o atendimento e, com o retorno, é possível 
verificar a resolutividade e dar continuidade ao 
atendimento, se necessário, na atenção básica. 

A gestão municipal não remunera ou premia os 
trabalhadores considerando o desempenho em razão da 
escassez de recursos financeiros. Embora o número de 
equipes de Saúde Bucal não cubra 100% da população, 
todos que necessitam são bem atendidos. 

A gestão de estoque de materiais/insumos é realizadã 
pela Secretaria de Saúde. Para os medicamentos, a 
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LÚCIA 

Prefeitura utiliza o sistema Hórus, do Ministério da 
Saúde. 

As unidades de saúde utilizam os protocolos 
unificados da rede SUS para a realização de exames 
médicos e de consultas de especialidade para as 
referências; 

O Município se compromete a regularizar a questão 
concernente aos reparos nas unidades de saúde. 

Atualmente todas as unidades de saúde possuem sala 
de vacinação com funcionamento em 05 (cinco) dias da 
semana. 

Providências serão tomadas para obtenção do AVCB e 
do Alvará de Funcionamento da Vigilância Sanitária, bem 
como implantação da Ouvidoria da Saúde e do Plano de 
Cargos e Salários dos profissionais da saúde. 

Por ser um Município de pequeno porte, os pacientes 
residem próximos às unidades de saúde e comparecem ao 
agendamento de consulta com o cartão do SUS,, exceto 
aqueles que residem nas fazendas, que realizam o 
agendamento por telefone. 

Com a implantação do Cadastro de Demanda de Recurso 
no sistema CROSS, hoje a Prefeitura consegue visualizar 
a demanda ambulatorial reprimida. 

Quanto à hospitalar de média e alta complexidade, a 
referência é o Município de Araraquara, que entra em 
contato com o próprio paciente ao liberar a vaga. 

O agendamento nas unidades de saúde é realizado pela 
média de atendimento médico de vinte minutos, oscilando 
de acordo com a necessidade do paciente. 

E.1. IEGM - I-rnb: 

O Município está realizando estudos visando à 
elaboração do Plano de Gestão de Resíduos da Construção 
Civil, bem como para a realização da coleta seletiva de 
resíduos sólidos. 
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LÚCIA 

O Plano Municipal de Saneamento Básico foi 
elaborado, conforme documento anexo). 

Quanto aos demais apontamentos, a Prefeitura está 
buscando recursos financeiros objetivando a 
regularização. 

F.1. IEGM - 1-Cidade: 

A Prefeitura está buscando recursos financeiros para 
realizar o levantamento dos imóveis de risco para 
intervenções do Poder Público, bem como para sinalização 
e manutenção adequada das vias públicas, além de 
implementar a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e 
demais aspectos apontados. 

G.3. IEGM - I-Gov TI: 

Por ser de pequeno porte, o Município não possui um 
departamento próprio em relação às atividades de 
Tecnologia da Informação, porém está buscando recursos 
financeiros para realizar uma reestruturação. 

Além disso, foi implantada a nota fiscal eletrônica. 

Instada, a Assessoria Técnico-Jurídica, pelo Setor 
Especializado de Cálculos, verificou que os gastos com 
terceirização de mão de obra foram para suprir funções 
de caráter efetivo, motivo pelo qual considerou correta 
a inclusão de tais dispêndios no cômputo das despesas 
com pessoal. 

Quanto à recondução ao limite legal, observou que :0 

excesso apurado no lo quadrimestre teve como prazo final 
para regularização o 3° quadrimestre do mesmo exercício, 
o que não ocorreu, uma vez que as despesas com pessoal 
atingiram 54,81% da RCL. 
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A Unidade de Economia, considerando o quadro geral 
apresentado nos aspectos orçamentário-financeiros, 
opinou pela emissão de parecer favorável às contas. 

Por fim, sugeriu a abertura de autos específicos 
para tratar do item "Renúncia de Receitas" 

Já a Unidade Jurídica entendeu que as contas estão 
comprometidas em razão da extrapolação das despesas com 
pessoal, motivo pelo qual se manifestou pela emissão de 
parecer desfavorável, sendo acompanhada por sua Chefia. 

De igual modo opinou o Ministério Público de Contas 
pelos seguintes motivos: 

- alterações orçamentárias correspondentes a 36,48% 
da despesa inicialmente prevista; abertura de créditos 
adicionais sem a efetiva disponibilidade de recursos; 

- deficit orçamentário sem qualquer amparo em 
superavit financeiro do exercício anterior; 

- pagamentos realizados em atraso, acarretando 
despesas com juros; 

- repasses de duodécimos após a data limite 
estabelecida pelo artigo 29-A, §2 0 , II, da CF; 

- despesa com pessoal correspondentes a 54,81% da 
RCL; 

- infringência às vedações previstas na Lei Fiscal; 
- precária gestão dos recursos humanos da 

Prefeitura; 
- inobservância à ordem cronológica de pagamentos; 
- inobservância da obrigatoriedade de licitação para 

diversas despesas realizadas durante o exercício; 
- e desatendimento aos parâmetros de qualidade 

operacional do ensino e da saúde. 

Sugeriu a abertura de autos próprios /apartados para 
tratar: do pagamento a título de adicional de 
insalubridade sem a existência de laudos técnicos de 
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insalubridade ; e dos servidores com remuneração mensal 
acima do teto do Prefeito. 

Requereu a remessa de cópia dos autos Ministério 
Público Estadual, com vistas ao eventual ajuizamento de 
ação direta de inconstitucionalidade das leis municipais 
que instituíram cargos em comissão sem definição das 
correlatas atribuições, bem como em razão da existência 
de indícios da prática de crimes e atos de improbidade 
administrativa, em relação ao identificado na despesa de 
pessoal, em desrespeito às restrições impostas pelo 
artigo 22, parágrafo único, da LRF, irregularidade que 
configura, em tese, crime contra as finanças públicas. 

Tendo em vista a ausência de medidas visando à 
recondução do montante de despesa total de pessoal ao 
limite legal, opinou pela responsabilização pessoal do 
gestor, nos termos do disposto no artigo 5°, §1 °  da Lei 
n° 10.028/2000, com multa de 30% dos vencimentos do 
agente, por estar caracterizada infração administrativa 
contra as leis de finanças públicas. Adicionalmente, 
pugnou pela cumulativa aplicação de multa ao gestor, com 
fulcro no artigo 104, VI, da Lei Complementar Estadual 
n° 709/93, tendo em vista a reincidência sistemática no 
descumprimento das recomendações exaradas por este E. 
Tribunal. 

Pareceres anteriores: 

- 2015 Desfavorável2 Reexame Não Provido TC-
002620/026/15 Dr. Dimas Ramalho 02-01-17 11-01-19 

- 2016 Desfavorável3 Reexame Não Provido TC-
004245.989.16 Dr. Josué Romero (Substituto) Dr. 
Alexandre Manir Figueiredo Sarquis (Substituto) 18-01-19 
26-1Õ-19 

- 2017 Desfavorável com multa TC-006723.989.16 Dr. 
Renato Martins Costa 12-12-19 
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Dados Complementares: 

b) Resultado da Execução Orçamentária nos últimos 
exercícios: 

- Ano de 2015 Deficit (7,33%) 
- Ano dw 2016 Superavit 3,14% 
- Ano de 2017 Superavit 7,32% 
- Ano de 2018 Deficit (0,32%) 

Indicadores de Desenvolvimento: 

Índice Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Básica (IDEB) 

Nota Obtida: 	 Metas 

Ano - 2009 - 5,8 Ano - 2009 - 5,6 
Ano-2013-5,3 Ano-2013-6,2 
Ano - 2015 - 5,0 Ano - 2015 - 6,4 
Ano - 2017 - 6,4 Ano - 2017 - 6,6 

VOTO DO CONSELHEIRO RELATOR - SIDNEY ESTANISLAU 
BERALDO 

2.1. A instrução dos autos demonstra que o Município 
de SANTA LÚCIA observou as normas constitucionais e 
legais no que se refere à aplicação no ensino, 
remuneração dos profissionais do magistério, FUNDEB, 
saúde, precatórios, transferências de duodécimos ao 
Legislativo, remuneração dos agentes políticos e 
encargos sociais (INSS, PASEP, FGTS e Parcelamentos). 

2.2. No que respeita ao Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal (IEGM), o Município obteve, no 
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exercício, a nota B, isto é, efetiva, superior ao 
exercício de 2017 (C+, isto é, em fase de adequação). No 
ensino (i-Educ), o Município alcançou a nota B 
(efetiva), idêntica ao exercício de 2017. 

Neste quesito a Fiscalização apurou algumas 
impropriedades, dentre elas, as ausências do AVCB e de 
estrutura física para atender as crianças do ensino 
fundamental em período integral, bem como a existência 
de unidades necessitando de reparos, ainda pendentes de 
regularização por parte da Municipalidade. 

Além disso, houve a realização de Fiscalização 
Ordenada relacionada à Creche Municipal, tendo sido 
apuradas algumas irregularidades e noticiadas 
providências regularizadoras, as quais deverão ser 
objeto de análise na próxima inspeção in loco. 

Na saúde (i-Saúde) obteve a nota C+ (em fase de 
adequação) , superior ao exercício anterior (C, isto é, 
baixo nível de adequação), tendo a Fiscalização apurado 
diversas irregularidades, pendentes ainda de 
regularização as questões concernentes: 

- à obtenção do AVCB e do Alvará de Funcionamento da 
Vigilância Sanitária; 

- à implantação da Ouvidoria da Saúde e do Plano de 
Cargos e Salários dos profissionais da saúde; 

- e ao reparo nas unidades de saúde. 

A Prefeitura noticiou providências regularizadoras, 
as quais deverão ser objeto de análise na próxjma 
inspeção in loco. 

A instrução também indica que o índice i-Gov-TI (C) 
manteve os mesmos resultados dos exercícios anteriores e 
houve melhora nos índices i-Cidade (2017: C /2018: C+) e 
i-Planej (2017: C /2018: B) . Já os índices i-Amb (2017:: 
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B/2018: C+) e i-Fiscal (2017: B+ /2018: B) regrediram 
em relação ao exercício anterior. 

Tal cenário evidencia que o Executivo local deve 
avançar na qualidade, de sua gestão, independentemente de 
ter atingido os índices constitucionais e legais 
exigidos, adotando medidas efetivas que busquem a 
constante melhoria na prestação dos serviços públicos. 

Por fim, houve Fiscalização Ordenada sobre Obras, 
tendo sido constatadas as seguintes irregularidades no 
Pronto Socorro Municipal, não sanadas e sequer 
justificadas pela defesa: 

- o canteiro de obras não possui condições adequadas 
de salubridade e instalações hidro sanitárias e de 
segurança ; o cronograma físico-financeiro não apresenta, 
de forma clara e objetiva, os grupos de serviços, etapas 
planejadas e seus respectivos fluxos financeiros, 
tampouco está sendo cumprido. 

Diante do exposto, advirto à Prefeitura para que 
promova o aperfeiçoamento e melhoria dos pontos 
destacados, devendo ser objeto de verificação na próxima 
inspeção in loco. 

2.3. 	Em relação aos Resultados Econômico- 
Financeiros, o Município apresentou um deficit na 
execução orçamentária de R$ 68.044,50, ou seja, 0,32% da 
receita efetivamente arrecadada de R$ 21.074.606,78, não 
amparado pelo resultado financeiro do exercício 
anterior, também deficitário em R$ 70.017,79. 

Já o resultado financeiro correspondeu a um 
superavit de R$ 183.968,83, evidenciando a existência de 
recursos disponíveis para o total pagamento de suas 
dívidas de curto prazo. 
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Houve, ainda, diminuição ria dívida de longo prazo em 
13,55% (de R$2.635.930,53 para R$2.278.718,81). Os 
investimentos corresponderam a 5,73% da Receita 
Arrecadada Total. 

Quanto às alterações realizadas no Orçamento, 
observo que alcançaram o total de R$ 6.748.995,00, 
equivalente a 36,48% da despesa inicial prevista, não 
obstante a Lei Municipal n° 1.341, de 05-12-17, em seu 
artigo 8°, tenha autorizado a abertura de créditos 
adicionais suplementares até o limite de 15%. Com alerta 
de que o percentual de alterações orçamentárias superou 
o autorizado na Lei Orçamentária, advirto o Município 
que atente para o disposto no artigo 165, §8 ° , da 
Constituição Federal na elaboração do projeto de lei 
orçamentária. 

2.4. Sem embargo desses aspectos, •as contas se 
ressentem de irregularidade grave e capaz de comprometê-
las por inteiro. Refiro-me às Despesas de Pessoal: 

A Fiscalização apurou (Item 3.1.8.1) que os gastos 
atingiram 54,81% da Receita Corrente Líquida - RCL ao 
final do exercício, após a inclusão de despesas com as 
contratações de mão de obra de médicos (psicóloga e 
fonoaudióloga) e de professor de artes, ultrapassando  
limite legal de 54%, tendo o Setor Especializado da ATJ 
ratificado os cálculos da Fiscalização, uma vez que 
demonstrado o instituto da terceirização de mão de obra, 
informando, ainda, que a Prefeitura não reconduziu o 
excedente aos patamares legais. 

No que toca à Contratação de Autônomos, é possível 
observar, conforme quadro elaborado pela Fiscalização, a 
habitualidade dos serviços prestados, uma vez que os 
empenhos perduraram durante todo o exercício, 
demonstrando que se trata de necessidade permanente da 
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stração, a ser suprida por meio da admissão de 
servidores públicos concursados. 

Com isso, à luz do preceituado no referido § 1° do 
artigo 18 .da LRF, os gastos com a contratação de mão de 
obra terceirizada, voltada à atividade-fim da 
Administração, devem ser computados na despesa com 
pessoal. 

Nesse sentido decidi recentemente, 	no TC- 
008754.989.198. 

Ressalto que, no caso de superação dos gastos, a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (artigo 23) possibilita um 
prazo de dois quadrimestres para recondução das despesas 
aos limites legais, sendo que o excedente deverá ser 
eliminado nos dois quadrimestres seguintes, com, pelo 
menos, inu terço no primeiro. 

Com efeito, a taxa excedente da despesa com pessoal 
do 1° quadrimestre/2018 (57,49%) foi reduzida em pelo 
menos 1/3 no 2° quadrimestre/2018, eis que atingiu 
55,40% 9 ; no entanto, ao final do exercício (3 0 

 

quadrimestre) , o percentual correspondeu a 54,81% da 
RCL, não conseguindo a Prefeitura reconduzir os gastos, 
portanto, descumprido o disposto no artigo 20, III, "b", 
da LRF. 

Ademais, a Prefeitura vem superando os limites 
legais desde o exercício de 2009 e ignorado os alertas 
emitidos por esta E. Corte relativos à recondução dos 
gastos, ficando, ainda, sujeito às vedações impostas 
pelos artigos 2211 e 2312, da LRF; no entanto, praticou 
os seguintes atos de gestão: 

- não reduziu em pelo menos 20% as despesas com 
cargos em comissão e funções de confiança; 

- não exonerou servidores não estáveis; 
- autorizou o pagamento de horas extras, atingindo o 

montante de R$531.538,90  durante todo o exercício; 
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- criou quatro cargos de professor e dois cargos de 
motorista, por meio das Leis Complementares municipais 
nos 01/2018 e 03/2018; e 

- admitiu pessoal efetivo para prover 16 cargos 
públicos, fora das exceções previstas no artigo 22, IV, 
da LRF. 

Por fim, a título informativo, constato que no 
Relatório de Gestão Fiscal do Sistema AUDESP das contas 
pertinentes ao exercício de 2019, as taxas de despesas 
com pessoal apuradas nos 3 quadrimestres atingiram, 
respectivamente, 53,42%, 55,65% e 54,03%. 

Portanto, a irregularidade é grave e compromete as 
contas. 

Diante do exposto, acompanhando as manifestações 
convergentes da ATJ (Setor Especializado, Unidade 
Jurídica e Chefia) e do MPC, voto pela emissão de 
parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da 
Prefeitura de SANTA LÚCIA relativas ao exercício de 
2018. 

Determino, à margem do Parecer, a expedição de 
ofício ao Chefe do Executivo com as seguintes 
advertências: 

a) Envide esforços para reverter a situação de 
deficit orçamentário, produzindo liquidez para cobertura 
da dívida de curto prazo. 

b) Atente para o disposto no artigo 165, § 8°, da 
Constituição Federal na elaboração do projeto de lei 
orçamentária, uma vez que a limitação da autorização 
para abertura de créditos adicionais é medida de 
prudência fiscal que evita que o orçamento se torne peça 
de ficção, além de contribuir para o equilíbrio das 
contas (Comunicados SDG nos 18 e 32/2015). 
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c) Registre adequadamente as pendências judiciais no 
Balanço Patrimonial, prestando as informações corretas 
ao sistema AUDESP, de acordo com os princípios da 
transparência e da evidenciação contábil. 

d) Atente para o pagamento dos encargos sociais nos 
respectivos prazos de vencimento, uma vez que a 
inadimplência previdenciária aumenta a dívida municipal, 
afronta o princípio da responsabilidade fiscal e o da 
anualidade orçamentária, sem embargo de comprometer a 
futura agenda de programas governamentais. 

e) Cumpra o disposto no artigo 29-A, §2°, II, da CF, 
no que concerne aos repasses de duodécimos. 

f) Atenda, rigorosamente, ao limite de despesas com 
pessoal, de acordo com o artigo 20, III, "b", da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, bem como às vedações impostas 
pelo artigo 22, parágrafo único, desse diploma legal. 

g) Aprimore a gestão de pessoal, com vistas à 
identificação das atribuições e requisitos para 
provimento dos cargos em comissão, atentando para a 
excepcionalidade estabelecida pelo artigo 37, V, da 
Constituição Federal, de modo que suas atribuições 
efetivamente 	se 	caracterizem como 	de 	chefia, 
assessoramento ou direção. 

h) Observe com rigor, o disposto no artigo 14 da LRF 
e 165, §6 ° , da CF, no que concerne à renúncia de 
receitas. 

i) Adote providências no que se refere à implantação 
da remuneração dos professores de acordo com o Piso 
Nacional, em cumprimento do disposto no artigo 2° da Lei 
N° 11.738/2008, bem como à obtenção dos Autos de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros nas áreas do ensino ,e 
saúde. 

j) Cumpra, com rigor, as normas da Lei n° 8.666/93 e 
a jurisprudência deste Tribunal, no tocante às despesas 
realizadas por meio de procedimento licitatório ou de 
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dispensa 	ou 	de 	inexigibilidade 	de 	licitação, 
formalizando adequadamente os respectivos contratos. 

k) Adote medidas para o exato cumprimento da Lei de 
Acesso à Informação. 

1) Empreenda as medidas necessárias para solucionar 
os apontamentos efetuados por ocasião das Fiscalizações 
Ordenadas (Creche Municipal e Obras). 

m) Efetue ajustes para garantir a fidedignidade das 
informações inseridas no banco de dados do Sistema 
AUDESP, em cumprimento dos princípios da transparência e 
da evidenciação contábil, nos termos do Comunicado SDG 
n° 34/09, atentando para os prazos de encaminhamento dos 
documentos exigidos pelo Tribunal por meio desse 
sistema. 

n) Empreenda as medidas necessárias à melhoria dos 
índices de formação do IEGM, com revisão dos pontos de 
atenção destacados. 

o) Adote medidas efetivas visando sanear as demais 
impropriedades apontadas no relatório da fiscalização. 

A Fiscalização deverá verificar, na próxima 
inspeção, a implantação das providências regularizadoras 
noticiadas. 

Determino, ainda: 

a) a formação de autos apartados para tratar dos 
servidores com remuneração mensal acima, do teto do 
Prefeito; 

b) a expedição de ofício ao Ministério Público do 
Estado, encaminhando cópia digitalizada do relatório da 
fiscalização, 	do 	r. 	parecer 	expedido 	e 	das 
correspondentes notas taquigráficas, tendo em conta as 
irregularidades constatadas nos itens "Despesa de 
Pessoal" e "Demais Aspectos sobre Recursos Humanos", 
para as providências cabíveis. 
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Esta deliberação não alcança os atos pendentes de 
apreciação por este Tribunal. 

Sala das Sessões, 01 de julho de 2020 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
CONSELHEIRO 

Inconformado, com a decisão proferida pela E. 
Primeira Câmara e publicada no D,O,E, de 24/07/2020, o 
responsável pelas Contas Anuais da Prefeitura Municipal 
de Santa Lúcia, relativos ao exercicio de 2018, Senhor 
Luiz Antonio Noli, apresentou em 09/07/2020, Pedido de 
Reexame, com Embargos de Declaração interpostos contra o 
parecer prévio desfavorável a aprovação das contas do 
exercicio de 2018. 

Em exame EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LUIZ 
ANTONIO NOLI, PREFEITO, contra decisão desta E. Primeira 
Câmara, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das 
contas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, relativas 
ao exercício de 2018, em razão da extrapolação do limite 
de despesa com pessoal, que atingiu 54,81% da Receita 
Corrente Líquida, em descumprimento do disposto no 
artigo 20, III, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
o embargante alegou que: 

Houve omissão no v. parecer quanto à análise das 
medidas adotadas pela administração em sua gestão 
visando à recondução das despesas ao limite legal. 

Defendeu que durante o exercício ocorreu uma redução 
de mais de 20% no provimento de cargos em comissão, ou 
seja, de 33 (trinta e três) servidores em 2016 para 11 
(onze) em 2018, conforme documentação anexa, destacando 
que não houve a exoneração dos servidores não estáveis 
em decorrência do quadro enxuto do município, sob pena 
de comprometimento da boa execução e continuidade dos 
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serviços públicos, portanto, comprovado o amplo 
atendimento as disposições impostas pelo artigo 169 
Paragrafo 30,  1, da Constituição Federal. 

Ademais, conforme circulares acostadas, relembrou 
que a municipalidade vem trabalhando a fim de reduzir a 
realização de horas extras, as quais somente são 
autorizadas para manutenção dos serviços públicos. 

Diante do exposto, restou demonstrado que Embargante 
não ignorou os alertas emitidos por este E. Tribunal. 

Afirmou que tem se empenhado na melhoria dos índices 
de despesas com pessoal da administração, sendo certo 
que todas as recomendações exaradas no v. Parecer serão 
devidamente implementadas, 

Por requereu o acolhimento dos embargos de 
declaração .a fim de sanar as omissões e contradições 
apontadas. 

MANIFESTAÇÕES 

1.4. MANIFESTAÇÕES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS E CHEFIA 
DE ATJ 

As assessorias técnicas opinaram quanto aos aspectos 
orçamentário, financeiro, patrimonial e jurídico, pela 
emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das 
contas (fls. 250/254 e 261/271), no que foram 
acompanhadas por sua Chefia (fls. 272). 

15. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

No mesmo sentido, manifestou-se o D. Ministério 
Público de Contas pela Emissão de Parecer Prévio 
Desfavorável, em decorrência das impropriedades 
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LÚCIA 

registradas nos itens B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.2.2, B.4.1, 
B.5..1 e B.6.1 (fls. 273/281). 

VOTO PRELIMINAR 

O parecer foi publicado no DOE de 24/07/2020 e os 
embargos, opostos em 14/07/2020. 

Satisfeitos 	os 	demais 	pressupostos 	de 
admissibilidade, voto pelo conhecimento, 

VOTO DE MÉRITO 

Os embargos em exame não merecem ser acolhidos. 

O parecer impugnado não se ressente de omissão, 
dúvida, contradição ou obscuridade, únicas imperfeições 
que poderiam fundamentá-los, nos termos dos incisos 1 e 
II do artigo 66 da Lei Complementar n° 709/93. 

Ao contrário do alegado, as razões que ensejaram a 
emissão de parecer desfavorável as contas estão 
absolutamente claras na decisão prolatada, tendo sido os 
argumentos apresentados pelo Prefeito, ora embargante, 
devidamente sopesados na ocasião, o que é inviável nesta 
sede recursal. 

No mais, a tranquila jurisprudência desta Corte e 
dos Tribunais Superiores é pacifica no sentido de que "o 
Juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as 
alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos 
indicados por elas, pu responder, um a um, a todos os 
seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar" (Embargos de Declaração: Rejeitados 
STJ, 2 a Turma, Edcl no AgRg no AREsp 83.578/PE, Rel. Mm. 
Humberto Martins, j. 05-06-12, DJE 14-06-12). 

Rjuz 
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Diante do exposto, voto pela rejeição dos presentes 
embargos. 

Sala de Sessões, 25 de Agosto de 2020 

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
CONSELHEIRO 

Vale destacar que em conformidade com a Constituição 
Federal, em seu artigo 31, além de outras normas 
constitucionais 	(Direito a Ampla Defesa e ao 
Contraditório) 	evitando-se assim a violação de 
princípios constitucionais, o senhor Prefeito foi 
notificado para apresentar DEFESA em 24 de Agosto de 
2021, em conformidade com artigo 30 da LOM de Santa 
Lúcia, conforme ofício desta Comissão datado 24 de 
Agosto de 2021, sendo que o Senhor Ex-Prefeito, 
apresentou Defesa em 09 de Setembro de 2021, dentro do 
prazo legal, - sendo que esta Comissão manifestou-se 
pelo conhecimento e provimento da defesa apresentada, 
sendo que em sua defesa alega que: 

Pois bem, em que pese o parecer prévio do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo, nos autos - do Processo 
n° 004480.989.18-5 ser desfavorável à aprovação das 
contas da Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, relativas 
ao exercício de 2018, este não poderá prevalecer, 
devendo ser rejeitado pela presente comissão de finanças 
e orçamento, com a consequente aprovação pela Câmara 
Municipal de Santa Lúcia das contas públicas municipais 
referentes ao ano de 2018, pois todas os apontamentos 
realizados nos autos Processo n° 004480.989.18-5 
referem-se a situações nas quais o gestor público 
responsável, prefeito Luiz Antonio Noli, agiu com total 
boa-fé e probidade, não havendo irregularidade apta a 
ensejar a rejeição da prestação das contas públicas 
municipais. 
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Notem os Inclitos Vereadores que compõe a presente 
comissão de finanças orçamento, que o parecer prévio 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em relação 
ao no de 2018, apenas apontou a existência de despesa de 
pessoal acima do limil e de 54,81%, bem como a criação e 
provimento de cargos públicos e a existência de horas 
extras, senao certo que a Unidade de Economia do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (evento 77.2 
dos autos do Processo n° 004480.989.18-5), conforme 
documento em anexo, posicionou-se pela aprovação das 
contas públicas municipais do ano de 2018, assim o 
próprio órgão do Tribunal de Contas reconhece que as 
contas públicas municipais devem ser aprovadas. 

Portanto, percebemos claramente que nenhum dos 
apontamentos do Tribunal de Contas se refere ao mau uso 
do dinheiro público, ou mesmo, a. qualquer existência de 
improbidade administrativa, tanto é assim, que, em 
relação ao ano de 2019, o próprio Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo já emitiu parecer favorável às 
contas públicas municipais, comprovando que o prefeito 
Luiz Antonio Noli é um gestor público que age com total 
boa-fé e respeito aos princípios constitucionais, 
especialmente, quanto à legalidade, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, interesse público e 
eficiência. 

Para demonstração completa da boa-fé e probidade 
administrativa do gestor público Luiz Antonio Noli, que 
deverá ter suas contas públicas municipais referente ao 
ano de 2018 aprovadas, iremos explicitar e justificar 
aos Nobres Vereadores que compõe a presente comissãà, a 
real situação de todos os apontamentos efetuados pelo 
Tribunal de Contas. 
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Embora o parecer prévio do Tribunal de Contas 
referente ao exercício de 2018 tenha indicado que as 
despesas com pessoal ultrapassaram •o limite, 
correspondendo a 54,81%, destacamos que o senhor Luiz 
Antonio Noli, empreendeu todos os esforços para 
recondução dos limites da despesa com pessoal, tanto é 
assim, que logrou êxito em conseguir a recondução no ano 
de 2019, cujo parecer do Tribunal de Contas foi pela 
aprovação das contas. 

Contudo, destacamos que, o êxito alcançado no •ano de 
2019, somente foi possível diante das medidas de 
contenção de gastos e boa gestão do dinheiro público, 
aplicadas pelo prefeito Luiz Antonio Noli desde o ano de 
2017, incluindo o ano de 2018, que tiveram frutos no ano 
de 2019. 

Assim, a Administração Pública Municipal realizou, 
sob a gestão do prefeito Luiz Antonio Noli, uma séria de 
medidas para recondução dos gastos com despesas de 
pessoal. 

Neste sentido, é certo que ,a Administração Municipal 
nos autos do Processo ri 0  004480.989.18-5 encontram-se 
anexados documentos que demonstram que houve a tomada de 
medidas para recondução das despesas com pessoal aos 
limites legais. 

Nota-se, inclusive, que a Unidade de Economia do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (evento 77.2 
dos autos do Processo n° 004480.989.18-5) que segue em 
anexo, considerando o quadro geral apresentado nos 
aspectos orçamentários-financeiros, opinou pela emissão 
de parecer favorável às contas, haja vista que a 
Administração Pública Municipal demonstrou nos autos, a 
efetiva melhora na gestão das contas públicas, 
considerando, principalmente que o Município de Santa 
Lúcia, há vários anos, conta com graves problemas 
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orçamentários-financeiros, que estão, paulatinamente, 
sendo sanados por esta Administração Pública Municipal. 

Na página 23 do evento 90.3 dos autos n° 
004480.989.18-5, consta que a atual gestão pública 
municipal conseguiu realizar a diminuição da dívida, de 
longo prazo em 13.55%, mantendo investimentos 
correspondentes a 5,73% da Receita Arrecadada Total, 
havendo ainda resultado financeiro com superávit de R$ 
183.968,83, evidenciando a existência de recursos 
disponíveis para o total pagamento de suas dívidas de 
curto prazo. 

Ora, a fls. 19 do mesmo evento, no quadro referente 
aos pareceres anteriores, resta demonstrado que, desde o 
ano de 2015, os pareceres foram desfavoráveis, 
corroborando a afirmação acima, consistente no fato de a 
atual Administração Pública Municipal estar complemente 
empenhada em sanar as irregularidades que culminaram em 
anos de pareceres desfavoráveis, logrando êxito em 
equilibrar a situação orçamentária-financeira do 
Município de Santa Lúcia, tanto que no ano de 2019, o 
próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu 
parecer prévio favorável à aprovação das contas 
muriïcipais. 

Assim sendo, demonstramos que o próprio Tribunal de 
Contas, por meio de sua Unidade de Economia entendeu as 
justificativas e dificuldades reais vivenciadas pela 
Administração Pública Municipal, mas que com as medidas 
tomadas nos anos de 2017 e 2018, logrou êxito em 
reconduzir as despesas de pessoal ao limite legal no ano 
de 2019. 

Destacamos que desde o ano de 2009 a despesa de 
pessoal no Município de Santa Lúcia está acima do limite 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, contudo, a atual 
gestão pública municipal, representada pelo prefeito 
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Antonio Noli, tomou diversas medidas legais para 
reconduzir as despesas aos limites legais, devendo os 
Nobres Vereadores que compõe a presente comissão, 
analisar as todas as medidas tomadas, e ainda considerar 
os obstáculos enfrentados pela Administração Pública 
Municipal, e assim emitir parecer favorável à aprovação 
das contas públicas municipais referente ao ano de 2018, 
conforme previsão legal contida no art. 22 da Lei 'de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 
n o  4.657/1942), que assim dispõe: 

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão 
pública, serão considerados os obstáculos e as 
dificuldades reais do gestor e as exigências das 
políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo' dos 
direitos dos administrados. 

certo que o objetivo do art. 22 da LINDB é evitar, 
que ao gestor sejam impostas ações de cumprimento 
impossível. Desta forma, a decisão sobre as contas 
públicas municipais deverá inteirar-se da situação do 
gestor e considerar a realidade, no sendo suficiente a 
alegação imprecisa que a ele cabe dar efetividade a 
políticas públicas e aos ditames legais, sem o amparo da 
realidade fática vivenciada pelo Município. 

Há que ser considerada, portanto, a realidade do 
Município de Santa Lúcia, que dispõe de baixa 
arrecadação, fato que pressiona os limites com gastos de 
pessoal, mas que foi equacionado pela boa gestão pública 
do atual prefeito municipal, que no ano de 2019, após as 
medidas tomadas nos anos de 2017 e 2018 logrou êxito em 
reconduzir os gastos de pessoal aos limites legais. 

Desta forma, a atual Administração Pública 
Municipal, por meio de seu gestor, busca cumprir a 
legislação em vigor e para tanto reduziu a quantidade de 
provimentos em cargos em comissão e a quantidade de 
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horas extras realizadas, visando à regularização deste 
item. 

O Município de Santa Lúcia, por meio de sua 
Administração Pública Municipal está totalmente 
empenhado em reconduzir as despesas com pessoal ao 
limite estabelecido pela LRF, contudo, esbarra na 
demanda por serviços públicos e na baixa arrecadação de 
receitas. 

Não obstante, de forma didática, explicitaremos as 
medidas tomadas rio ano de 2018 para recondução dos 
limites de pessoal, que deverão ser devidamente 
analisadas pelos membros da presente Comissão de 
Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, aprovando-se 
as contas públicas municipais referente ao exercício do 
ano de 2018: 

- cumprimento do artigo 169, §3 * , .1 da CF 

No ano de 2016 o Município de Santa Lúcia contava 
com 33 pessoas ocupantes de cargos em comissão e/ou 
função de confiança. 

Por sua vez, no ano de 2018 contou com 11 pessoas 
ocupantes de cargos em comissão. 

Desta forma, houve redução significativa em 2018, 
diminuindo de 33 para 11, ou seja., redução de mais de 
20% nos cargos em comissão. 

O quadro de funcionários relativo ao ano de 2018, 
evento n° 38.51 dos autos n° 004480.989.18-5, demonstra 
todo o alegado, referente a quantidade de cargos em 
comissão providos. 

Destacamos que não houve exoneração dos servidores 
não estáveis em decorrência do quadro enxuto do 
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Município de Santa Lúcia, que não permite a exoneração 
de servidores não estáveis e muito menos dos efetivos, 
sob pena de comprometimento da boa execução e 
continuidade dos serviços públicos. 

Ainda no que se refere ao parecer prévio do Tribunal 
de Contas, há menção a respeito da criação e provimento 
de cargos públicos, mesmo com os gastos de pessoal 
correspondentes à 54,81%, contudo, ressaltamos que este 
fato ocorreu devido à necessidade da boa prestação de 
serviços públicos aos munícipes de Santa Lúcia, pois o 
quadro de funcionários do Município é pequeno e em razão 
de funcionários que se desligam voluntariamente do 
quadro de funcionários ou em decorrência de 
aposentadoria, há necessidade de provimento constante 
dos cargos vagos, para que a população de nosso 
município possa usufruir da continuidade dos serviços 
públicos prestados pelo Município. 

Inclusive quanto a horas extras, conforme Circulares 
no evento 59.10 a 59.28 dos autos do Processo n° 
004480.989.18-5, o Município de Santa Lúcia está 
trabalhando para redução da realização de horas extras, 
que somente são realizadas devido k necessidade do 
serviço público. 

Restou comprovado que o prefeito municipal, Luiz 
Antonio Noli, não agiu com dolo e muito menos com erro 
grosseiro, somente não conseguindo conduzir os gastos 
com pessoal aos limités deduzidos na LRF, no ano de 
2018, por circunstâncias alheias à sua vontade, quais 
sejam, os reais obstáculos enfrentados, especialmente no 
que tange à baixa arrecadação de receitas, que, conforme 
exposto, pressiona os gastos públicos, especialmente no 
que toca aos gastos com pessoal, mas todas as medidas 
nesta defesa destacadas foram eficazes e no ano de 2019 
houve a recondução das despesas de pessoal aos limites 
legais e o próprio Tribunal de Contas reconheceu a boa 
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gestão pública do prefeito Luiz Antonio Noli, com 
parecer.prévio pela aprovação das contas. 

Por sua vez, ainda é certo que Luiz Antonio Noli, na 
qualidade de Prefeito Municipal está firmemente 
empenhado na melhora dos índices da Administração 
Pública, com vistas a realizar uma gestão pública de 
qualidade, tanto é assim que houve significativa melhora 
nos indicativos do Município de Santa Lúcia, sendo 
certo, ainda, que todas as recomendações contidas no voto 
do parecer exarado pelo Tribunal de Contas foram 
devidamente implementadas. 

Portanto, diante da justificativa apresentada, 
postula de forma expressa para que os ilustres membros 
da presente comissão de finanças e orçamento da Câmara 
Municipal de Santa Lúcia emitam parecer favorável à 
aprovação das contas anuais do exercício de 2018, para 
que siga o trâmite regimental com votação e aprovação 
das contas anuais de 2018 por todos os Nobres Vereadores 
do Município de Santa Lúcia. 

DO PEDIDO: 

Diante do exposto, requer a Vossas Senhorias, seja 
admitido a presente DEFESA, a fim de que seja proferida 
decisão favorável, acolhendo-se a fundamentação da 
presente e consequentemente emitindo-se parecer 
favorável à aprovação das contas anuais do exercício de 
2018, para que seja encaminhado à votação e aprovàção 
pelos demais vereadores desta Nobre Casa de Leis, ante 
a regularidade e boa-fé com que se pautou a conduta do 
atual gestor público municipal. 

Luiz Antonio Noli 
Prefeito Municipal 

Verificando a peças que compõe o processo da 
prestação de contas em seu inteiro teor, e também pelas 
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Rzoes apontadas pelos Órgãos Técnicos do Tribunal de 
Contas Estado de São Paulo e a Defesa e ao Contraditório 
apresentado pelo Prefeito Municipal Senhor Luiz Antonio 
Noli, primeiramente devemos enfatizar que a análise 
realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
trata-se de verificação técnico jurídica das contas do 
administrador. 

O agente de fiscalização, quanto da constatação "in 
loco" ou mesmo por acompanhamento de sistemas 
informatizados realiza a coleta de dados para aferição 
de cumprimento dos ditames constitucionais e legais de 
aplicação de recursos e legalidade de procedimentos. Não 
há um meio hábil ao órgão de controle externo de 
albergar justificativa havendo algum descompasso com 
relação às contas Municipais. 

Em razão da distância existente entre o órgão de 
controle estadual da realidade enfrentada no âmbito 
municipal, o sábio Constituinte Original delegou ao 
legislativo municipal o PODER de julgar seguindo 
critério jurídico-material vez que o legislativo 
municipal, como órgão de controle externo nato possui 
todos os mecanismos hábeis a conhecer e aferir as 
peculiaridades dos municípios e, usando de elementos de 
ponderação e proporcionalidade, sopesar o entendimento 
exposto pelo órgão de contas como que foi enfrentado 
pela administração. 

Nesse ínterim, perfeitamente possível, legal e 
justo, in casu, a deliberação no sentido de DESAPROVAÇÃO 
DO PARECER EMITIDO DE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, e 
APROVAR AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 
2018, por entender esse relator que não houve 
improbidade administrativa praticada pelo Prefeito no 
Exercício de 2018, como também não houve dolo ao 
município, e tão somente pequenos danos causados por 
imprudência, imperícia ou negligência não poderão ser 
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configurados como improbidade, e consequente rejeição 
das contas municipais de Santa Lúcia, relativo ao 
exercício de 2018 

Diante de todo o exposto, este relator DECIDE, 
DESAPROVAR o parecer emitido pelo Presidente Relator do 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que 
emitiu PARECER DESFAVORÁVEL AS CONTAS DE 2018, ficando 
assim APROVADAS as contas municipais do ano de 2018, 
sendo que solicita aos demais membros desta douta 
comissão, para que esta decisão deste RELATOR, seja 
discutida e submetida à votação dos membros. 

S.M.J.,  Era o que tínhamos a RELATAR. 

Sala de Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, 
em 18 de Outubro de 2021. 

MILTON CERQUEIRA LEITE 
VEREADOR RELATOR 

DECISÃO E VOTO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO, RELATIVO AS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018 

Após análise e discussão do Parecer emitido pelo Relator 
desta Comissão de Finanças e Orçamento Vereador MILTON 
CERQUEIRA LEITE, esta douta comissão DECIDE por voto da 
maioria de seus membros abaixo qualificados, DESAPROVAR 
o parecer emitido pelo Presidente Relator do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que emitiu 
PARECER DESFAVORÁVEL AS CONTAS DE 2018, ficando assim 
APROVADAS as Contas de Prefeitura Municipal do ano de 
2018, e em decorrência desta decisão DECIDE APROVAR as 
contas municipais de 2.018, não mantendo assim a decisão 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que emitiu 
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PARECER DESFAVORÁVEL as Contas municipais de 2018, pelo 
que elabora o Projeto de Decreto Legislativo sob no 
001/2021. 

Sala de Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, 
em 18 de Outubro 2021. 

VOTOS FAVORÁVEIS: 

GUILHERME MALULI ZUNARELI 
PRESIDENTE 

MILTON CERQUEIRA LEITE 
RELATOR 

MATEUS APARECIDO LIMA 
MEMBRO 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 001/2021 

"DISPõE SOBRE A DESAPRO-
VAÇÃO E CONSEQUENTE NÃO 
ACOLHIMENTO DO PARECER 
PRÉVIO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, QUE DESAPROVOU AS 
CONTAS ANUAIS DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SANTA 
LÚCIA, RELATIVAS AO EXER-
C±CIO DE 2.018 - PROCESSO 
004480/989/18-5." 

Artigo 1 °  - Fica DESAPROVADO o parecer prévio emiti-
do pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC-
004480/989/18-5, que foi DESFAVORÁVEL à aprovação das 
Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, 
relativas ao exercício de 2.018, com fundamento no Pare-
cer n° . 003/2021, desta Comissão de Finanças e Orçamen-
to. 

Artigo 2 °  - Este Projeto de Decreto Legislativo en-
tra em vigor na data de sua publicação. 

Artigo 3 0  - Revogam-se as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Santa Lúcia, aos 18 (dezoito) 
dias do mês de Outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte 
e um). 

GUILHE 	MALULI ZUNARELI 
PRESIDENTE 
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MILT ' JEIRA LEITE-TATU 
RELATOR 

EU 	AREC O LIMA 
MEMBRO 

O'1 
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Ata da 167 da Sessão Ordinária da 15  Legislatura da 
Câmara Municipal de Santa Lúcia, realizada em 25/10/2021, 
às 18H:OOM, na Sala de Sessões "José Marcus Benvenutto", 
no Edifício da Câmara Municipal de Santa Lúcia, sob a 
presidência do Senhor Vereador RODRIGO CATELANI, 
secretariado pelos Vereadores GUILHERME e EDIMILSON 
MARANI, 1 °  Secretário e 2 0  Secretário, respectivamente, 
realizou-Se uma Sessão Ordinária da Edilidade. Procedida 
à chamada, verificou-se a presença dos seguintes 
Vereadores: RODRIGO CATELANI, GUILHERME, .EDIMILSON 
MARANI, MATEUS APARECIDO LIMA, FRANCISCO DE BARROS, 
ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU,,. 
MARIO SILVA e SIVAL. Havendo número legal, o Senhor 
Presidente, declarou "sob a proteção de Deus", estão 
abertos os trabalhos da presente Sessão. Imediatamente o 
Senhor Presidente solicitou ao.Primeiro Secretário, fazer 
a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi aprovada 
conforme as disposições regimentais. Imediatamente, o 
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que 
iniciasse a Leitura do Expediente, sendo que constaram os 
seguintes Documentos: 
INDICAÇõES APRESENTADAS 
• Indicação sob n° 160/2021 de 25/10/2021 de Autoria do 
vereador GUILHERME; 
• Indicação sob n° 161/2021 de 25/10/2021 de Autoria do 
vereador GUILHERME; 
• Indicação sob n °  162/2021 de 25/10/2021 de Autoria do 
vereador MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU; 
• Indicação sob n° 163/2021 de 25/10/2021. de Autoria do 
vereador ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA; 
• Indicação sob n° 164/2021 de 25/10/2021 de Autoria do 
vereador ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA; 
• Indicação sob n° 165/2021 de 25/10/2021 de Autoria do 
vereador, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO SILVA e 
MATEUS APARECIDO LIMA; 
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• Indicação sob n °  16612021 de 25110/2021 de Autoria do 
vereador MAR 10 SILVA. ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA e 
MATEUS APARECIDO LIMA. 
REQUERIMENTOS APRESENTADOS 
• Requerimento sob n °  078/2021 de 25/10/2021 de Autoria 
dos vereadores MILTON CERQUEIRA LEIE-TATU e GUILHERME - 
Após Discussão e Votação o mesmo, foi APROVADO por todos 
os vereadores presentes, com direito a voto; 
• Requerimento sob n° 079/2021 de 25/10/2021 de Autoria 
do vereador MILTON CERQUEIRA LEIE-TATU - Após Discussão 
e Votação o mesmo, foi APROVADO por todos os vereadores 
presentes, com direito a voto; 
• Requerimento sob n° 080/2021 de 25/10/2021 de Autoria 
do vereador MILTON ÇERQUEIRA LEIE-TATU - Após Discussão 
e Votação o mesmo, foi APROVADO por todos os vereadores 
presentes, com direito a voto; 
• Requerimento sob n° 081/2021 de 25/10/2021 de Autoria 
do vereador MATEUS APARECIDO LIMA - Após Discussão e 
Votação o mesmo, foi APROVADO por todos os vereadores 
presentes, com direito a voto; 
• REQUERIMENTO VERBAL DO VEREADOR EDIMILSON MARANI, EM 
QUE SOLICITA A DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES 
COMPETENTES, RELATIVO AO PROJETO DE LEI PROJETO DE LEI 
039/2021 DE 20/10/2021 DE AUTORIA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, QUE "AUTORIZA A ABERTURA DE 
CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTÁRIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" - APÓS DISCUSSÃO E VOTAÇÃO MESMO, FOI 
APROVADO POR TODOS OS VEREADORES PRESENTES, COM DIREITO 
A VOTO; 
• REQUERIMENTO VERBAL DO VEREADOR EDIMILSON MARANI, EM 
QUE SOLICITA A DISPENSA DOS, PARECERES DAS COMISSÕES 
COMPETENTES, RELATIVO AO PROJETO DE LEI 040/2021 DE 
20/10/2021 DE AUTORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
LÚCIA, QUE "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR 
ORÇAMENTÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" - APÓS DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO MESMO, FOI APROVADO POR TODOS OS VEREADORES 
PRESENTES, COM DIREITO A VOTO; 
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• REQUERIMENTO VERBAL DO VEREADOR EDIMILSON MARANI, EM 
QUE SOLICITA A DISPENSA '.WS PARECERES DAS COMISSÕES 
COMPETENTES, RELATIVO AO PROJETO DE LEI 041/2021 DE 
21/10/2021 DE AUTORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
LÚCIA, QUE "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR 
ORÇAMENTÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" - APÓS DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO MESMO, FOI APROVADO POR TODOS OS VEREADORES 
PRESENTES, COM DIREITO A VOTO. 
• MOÇÕES APRESENTADAS 
• MOÇÃO SOB N.°  017/2021 DE 25/10/2021 DE AUTORIA DO 
VEREADOR GUILHERME - - APÓS DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  MESMO, 
FOI APROVADO POR TODOS OS VEREADORES PRESENTES, COM 
DIREITO A VOTO. 
PROJETOS DE LEIS APRESENTADOS,. 
• PROJETO DE LEI 039/2021 'DE 20/10/2021 DE AUTORIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, QUE "AUTORIZA A 
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTÁRIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; 
• PROJETO DE LEI 040/2021 DE 20/10/2021 DE AUTORIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, QUE "AUTORIZA Á 
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTÁRIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"; 

• PROJETO DE LEI 041/2021 DE 21/10/2021 DE AUTORIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, QUE "AUTORIZA A 
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTÁRIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS". 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO APRESENTADO 
• PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°. 001/2021 DE 
18/10/2021 DE AUTORIA DA' COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SANTA LÚCIA, QUE "DISPÕE 
SOBRE A DESAPROVAÇÃO E CONSEQUENTE NÃO ACOLHIMENTO DO 
PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, QUE DESAPROVOU AS CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 
2.018 - PROCESSO 004480/989/18-5". 
ORDEM DO DIA 
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Em seguida passou-se a Ordem do Dia, onde constaram as 
seguintes matérias: 
• PROJETO DE LEI 039/2021 DE 20/10/2021 DE AUTORIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, QUE "AUTORIZA A 
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTÁRIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" - APÓS DISCUSSÃO E VOTAÇÃO MESMO, FOI 
APROVADO POR TODOS OS VEREADORES PRESENTES, COM DIREITO 
A VOTO; 
• PROJETO DE LEI 040/2021 DE 20/10/2021 DE AUTORIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, QUE "AUTORIZA A 
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTÁRIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" - APÓS DISCUSSÃO E VOTAÇÃO MESMO, FOI 
APROVADO POR TODOS OS VEREADORES PRESENTES, COM DIREITO 
A VOTO; 
• PROJETO DE LEI 041/2021 DE 21/10/2021 DE AUTORIA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, QUE "AUTORIZA A 
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR ORÇAMENTÁRIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS" - APÓS DISCUSSÃO E VOTAÇÃO MESMO, FOI 
APROVADO POR TODOS OS VEREADORES PRESENTES, COM DIREITO 
A VOTO; 

• PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N ° . 001/2021 DE 
18/10/2021 DE AUTORIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SANTA LÚCIA, QUE "DISPÕE 
SOBRE A DESAPROVAÇÃO E CONSEQUENTE NÃO ACOLHIMENTO DO 
PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL% DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, QUE DESAPROVOU AS CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 
2.018 - PROCESSO 004480/989/18-5". ATO CONTÍNUO O SENHOR 
PRESIDENTE, COLOCOU EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO 001/2021 DE 18/10/2021, E DE INÍCIO INFORMOU 
QUE DE ACORDO COM O ARTIGO 32 DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE SANTA LÚCIA - LOM E ARTIGO 200 DO RI - 
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, 
QUE O INTERESSADO NO PROCESSO, O EX-PREFEITO DE SANTA 
LÚCIA, A ÉPOCA, NO EXERCÍCIO DE 2018, O SENHOR LUIZ 
ANTÔNIO NOLI, OU O SEU PROCURADOR CONSTITUÍDO S  PODERÁ 
USAR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MINUTOS, PARA SUSTENTAÇÃO 
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ORAL, DURANTE ESTE PROCESSO DE JULGAMENTO QUE ESTÁ SENDO 
REALIZADO NESSA SESSÃO CANARARIA. EM SEGUIDA O SENHOR 
PRESIDENTE, CONVIDOU O SENHOR EX-PREFEITO MUNICIPAL LUIZ 
ANTÔNIO NOLI, A ÉPOCA, OU O SEU PROCURADOR CONSTITUÍDO, 
PARA QUE FAÇA SUSTENTAÇÃO ORAL POR UM PRAZO DE 30 
(TRINTA) MINUTOS. APÓS O SENHOR PRESIDENTE CONVIDAR O 
SENHOR EX-PREFEITO MUNICIPAL, A ÉPOCA, SENDO QUE O MESMO 
NÃO SE APRESENTOU E NEM SEU PROCURADOR, PARA A 
SUSTENTAÇÃO ORAL, POIS OS MESMOS NÃO ESTAVAM PRESENTES. 
APÓS DISCUSSÕES SOBRE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
00112021, E ANTES DO INÍCIO DO PROCESSO DE VOTAÇÃO, O 
SENHOR PRESIDENTE EXPLICOU AOS SENHORES VEREADORES COMO 
SERIA O PROCESSO DE VOTAÇÃO DO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N°  001/2021, DA COMISSÃO DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO, E DISSE QUE DE ACORDO COM O REGIMENTO INTERNO 
DA CÂMARA MUNICIPAL EM SEUS ARTIGOS 177 E 199, QUE O 
VOTO SERÁ ABERTO E NOMINAL, OU SEJA,  POR PROCESSO 
NOMINAL, SENDO VEDADO À APRESENTAÇÃO DE EMENDAS AO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO, ASSEGURANDO, NO ENTANTO 
AOS VEREADORES AMPLO DEBATE SOBRE. A MATÉRIA, INICIOU-SE 
A VOTAÇÃO E COMEÇOU A FAZER A CHAMADA NOMINAL DOS 
VEREADORES, INICIANDO ASSIM O PROCESSO DE VOTAÇÃO DO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N °  001/2021, SENDO QUE 
SOLICITOU AO VEREADOR GUILHERME MALULI ZUNARELI, QUE 
PRONUNCIASSE SEU VOTO, SENDO QUE O VEREADOR GUILHERME 
MALULI ZUNABELI, PRONUNCIOU SEU VOTO DIZENDO "SIM" 
VOTANDO A FAVOR AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N °  
001/2021 1  EM SEGUIDA SOLICITOU AO VEREADOR MATEUS 
APARECIDO LIMA, QUE PRONUNCIASSE SEU VOTO, SENDO QUE O 
VEREADOR MATEUS APARECIDO LIMA, PRONUNCIOU SEU VOTO 
DIZENDO "SIM" VOTANDO A FAVOR AO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N °  00112021, EM SEGUIDA SOLICITOU AO 
VEREADOR FRANCISCO DE BARROS,:1QUE PRONUNCIASSE SEU VOTO, 
SENDO QUE O VEREADOR FRANCISCQ DE BARROS, PRONUNCIOU SEU 
VOTO DIZENDO "SIM" VOTANDO A.: FAVOR AO PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N °  001/2021 1  EM SEGUIDA SOLICITOU AO 
VEREADOR ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, QUE PRONUNCIASSE 

Rua Bento de Abreu, 460 - Centro - Fone-Fax: (16) 3396-1266 
Santa Lúcia - SP CEP 14825-000 

E-mail: sec.retaria@camarasantalucia.sp.  gov.br  
Visite Nosso Site: www. camarasantalucia. sp. gov.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA 
SANTA LÚCIA - SP 

ATA DA 167 Sessão Ordinária - 15 Legislatura - 25/10/2021. 

SEU VOTO, SENDO QUE O VEREADOR ISRAEL AUGUSTO DE 
OLIVEIRA, PRONUNCIOU SEU VOTO DIZENDO "SIM" VOTANDO A 
FAVOR AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 001/2021, EM 
SEGUIDA SOLICITOU AO VEREADOR MILTON CERQUEIRA LEITE-
TATU, QUE PRONUNCIASSE SEU VOTO, SENDO QUE O VEREADOR 
MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, PRONUNCIOU SEU VOTO DIZENDO 
"SIM" VOTANDO A FAVOR AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N °  901/2021, EM SEGUIDA SOLICITOU AO VEREADOR MARIO 
SILVA, QUE PRONUNCIASSE SEU VOTO, SENDO QUE O VEREADOR 
MARIO SILVA, PRONUNCIOU SEU VOTO DIZENDO "SIM" VOTANDO A 
FAVOR AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N °  001/2021, EM 
SEGUIDA SOLICITOU AO VEREADOR SIVAL CAVALCANTI, QUE 
PRONUNCIASSE SEU VOTO, SENDO QUE O VEREADOR SIVAL 
CAVALCANTI, PRONUNCIOU SEU VOTO DIZENDO "SIM" VOTANDO A 
FAVOR AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 001/2021, EM 
SEGUIDA O SENHOR PRESIDENTE " FLÁVIO RODRIGO CATELANI, 
PRONUNCIOU SEU VOTO, DIZENDO, " SIM" VOTANDO A FAVOR AO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N °  001/2021. ATO CONTÍNUO 
O SENHOR PRESIDENTE DIVULGOU O RESULTADO DA VOTAÇÃO, 
INFORMANDO QUE O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N °  
001/2021, OBTEVE 09 (NOVE) VOTOS FAVORÁVEIS E O (ZERO) 
VOTOS CONTRÁRIOS. EM SEGUIDA O SENHOR PRESIDENTE 
PROCLAMOU O RESULTADO, DIZENDO QUE O PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO N° 001/2021, FOI APROVADO POR 09 (NOVE) 
VOTOS FAVORÁVEIS E O (ZERO) VOTOS CONTRÁRIOS, NÃO 
MANTENDO ASSIM A DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
DE SÃO PAULO QUE EMITIU PARECER DESFAVORÁVEL AS CONTAS 
MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LÚCIA, 
RELATIVO AO EXERCÍCIO DF 2018, PROCESSO TC 
004480/989/18-5, APROVANDO ASSIM POR UNANIMIDADE AS 
CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL; DE SANTA LÚCIA, RELATIVO 
AO EXERCÍCIO DE 2018. 
Terminado a Ordem do dia e como não havia matérias para 
tratar em Ordem do Dia e mais nada a tratar, passou-se a 
as explicações pessoais e não havendo vereadores 
inscritos para fazerem uso da palavra, a mesma ficou 
livre para quem dela quisesse fazer uso e como ninguém 
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se manifestou o Senhor Presidente pronunciou "sob a 
proteção de Deus", declaro encerrados,s trabalhos da 
presente Sessão Ordinária. Eu 	 _________________ 
GUILHERME, l o  Secretário dos trabalhos, 1i e subscrevi a 
presente ATA, com o&-,demais membros da Mesa. 
Presidente 	 L. (/ 	RODRIGO CATELANI 
l Secretário 	/ L' 	 GUILHERME 

2 °  Secretário 	EDIMILSON MARMI 
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DECRETO LEGISLATIVO N° 001/2021 

"DISPÕE SOBRE A DESAPRO-
VÁÇÃO E CONSEQUENTE NÃO 
ACOLHIMENTO DO PARECER 
PRÉVIO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, QUE DESAPROVOU AS 
CONTAS ANUAIS DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE SANTA 
LÚCIA, RELATIVAS AO EXER- 
CíCIO DE 2.016 - PROCESSO 
0044801989118"-5 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE SANTA LÚCIA, Estado de São 
Paulo, FLAVIO RODRIGO CATELANI, usando da atribuição que 
lhe é conferida pela legislação vigente e de acordo com 
o que APROVOU o Plenário em Sessão Ordinária realizada 
em 25 de Outubro de 2.021. 

PROMULGA O SEGUINTE DECRETO: 

Artigo 1 - Fica DESAPROVADO o parecer prévio emiti-
do pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC- 
004245/989/16, que foi DESFAVORÁVEL à aprovação das Con- 
tas Anuais da Prefeitura Municipal de Santa Lúcia, rela- 
tivas ao exercício de 2.018, com fundamento no Parecer 
n°. 001/2021, da Comissão de Finanças e Orçamento. 

Artigo 2 0  - Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Artigo 3 0  - Revogam-se as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Santa Lúcia, aos 26 (vinte e 
seis) dias do mês de Outubro do, ano de 2021 (dois mil e 
vinte). 

- 

FLAVÕ RODRffi :'CATELANI 
/ Presidente 
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