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Prefeitura Municipal: Itirapina. 

Exercício: 2019. 

Prefeito: José Maria Candido. 

Advogado(s): Santiago Morelato (OAB/SP nº 336.573). 

Procurador(es) de Contas: Renata Constante Cestari. 

Fiscalizada por: UR-10. 

Fiscalização atual: UR-10. 
 

EMENTA: CONTAS ANUAIS. PREFEITURA. DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO 

AMPARADO EM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. 

ATENDIDOS OS PRINCIPAIS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. BAIXO 

RETORNO QUALITATIVO DOS INVESTIMENTOS EM ENSINO. GESTÃO 

AMBIENTAL. FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO. DETERMINAÇÃO. 

 
 

 EFETIVADO ESTABELECIDO 

Resultado da Execução Orçamentária Déficit de 4,23% 

Ensino (Constituição Federal, artigo 212) 27,66% Mínimo: 25% 

Despesas com Profissionais do Magistério (ADCT 

da Constituição Federal, artigo 60, XII) 
100% Mínimo: 60% 

Utilização dos recursos do FUNDEB 

(Artigo 21, §2°, da Lei Federal nº 11.494/07) 
100% 

Mínimo: 95% no 
exercício e 5% no 1º 

trimestre seguinte 

Saúde (ADCT da Constituição Federal, artigo 77, inciso 

III) 
25,06% Mínimo: 15% 

Despesas com pessoal (Lei de Responsabilidade 

Fiscal, artigo 20, III, “b”) 
48,78% Máximo: 54% 

 
 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

 

ACORDA a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 09 de março de 
2021, pelos votos dos Conselheiros Dimas Ramalho, Presidente e Relator, Renato Martins Costa e da 

Auditora Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro, a E. Câmara decidiu emitir Parecer Favorável à 
aprovação das contas anuais, referentes ao exercício de 2019, da Prefeitura Municipal de Itirapina, 
ressalvando os atos pendentes de apreciação por esta Corte de Contas. 
 
Determinou, outrossim, à margem do Parecer, a expedição de ofício à Origem, com as recomendações, 
alertas e determinações constantes do voto do Relator, juntado aos autos, devendo a  Fiscalização verificar 
todas as ações efetivamente executadas pelo atual gestor em relação às recomendações e determinações, 
no próximo roteiro “in loco”. 
 
Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas – Renata Constante Cestare. 
 
Ficam, desde já, autorizadas vista e extração de cópias dos autos aos interessados, em Cartório. 
 

   Publique-se. 

 
   São Paulo, 9 de março de 2021. 

 

 

 

                                           DIMAS RAMALHO – PRESIDENTE E RELATOR 
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EMENTA: CONTAS ANUAIS. PREFEITURA. DÉFICIT 

ORÇAMENTÁRIO AMPARADO EM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO 

EXERCÍCIO ANTERIOR. ATENDIDOS OS PRINCIPAIS ÍNDICES 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. BAIXO RETORNO QUALITATIVO 

DOS INVESTIMENTOS EM ENSINO. GESTÃO AMBIENTAL. 

FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO. DETERMINAÇÃO. 

 

 

1. RELATÓRIO 

 

1.1.  Em apreciação, as CONTAS ANUAIS do exercício de 2019 da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA. 

 

1.2.  A fiscalização foi realizada pela Unidade Regional de Araras – 

UR/10, que na conclusão do relatório (Evento 14.133) apontou as seguintes 

ocorrências: 

 

A.1.1. CONTROLE INTERNO 

 O Controle Interno apontou diversas ocorrências, que foram levadas para o 

campo das recomendações, das quais não foram atendidas: O setor de 

patrimônio não efetuou a reavaliação e conferência dos bens móveis e imóveis, 

não sendo implantados controles efetivos da movimentação patrimonial; Não 

houve regularização dos pontos negativos apresentados pelo IEG-M; Não 

houve regularização da situação de servidores em desvio de função. 
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A.2. IEG-M – I-PLANEJAMENTO – Índice B+ 

 A Prefeitura não realiza coleta de sugestões pela internet para a elaboração 

das peças contábeis;  

 Não existem mecanismos que permitem o monitoramento da inclusão e da 

implementação das demandas levantadas nas audiências públicas do PPA ou 

da coleta de sugestões pelos órgãos de controle e pela sociedade;  

 Não houve a criação da ouvidoria pública no âmbito do Poder Executivo 

Municipal; A Prefeitura não elaborou a “Carta de Serviço ao Usuário”, que trata 

dos serviços prestados pelos seus órgãos e entidades, as formas de acesso a 

esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento 

ao público, conforme artigo 7º, parágrafos 2º e 3º da Lei Federal nº 

13.460/2017;  

 A Prefeitura não regulamentou e instituiu o Conselho de Usuários, nos termos 

definidos nos artigos 18 a 21 da Lei Federal nº 13.460/2017. 

 Comparando os quesitos do IEGM- Planejamento, validados pela fiscalização, 

por amostragem, verificou-se que há quesitos que não atenderam as metas 

propostas pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU. 

B.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 A título de noticia o Resultado da Execução Orçamentário foi de déficit de 

4,23%, correspondendo a R$ 3.163.888,26, porém, o referido déficit está 

devidamente amparado pelo superávit financeiro de R$ 8.858.923,32. 

 Créditos adicionais e a realização de transferências, transposições, permuta no 

montante de R$ 28.134.163,36, atingindo o equivalente a 41,60% da despesa 

inicial fixada. 

 Realização de investimentos com base na despesa liquidada de 11.19% da 

receita arrecadada total. 

B.1.2. RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL 

 Ausência de demonstrativos/documentos que pudessem comprovar os valores 

de R$ 1.331.049,73, referente à conta Cancelamentos de Restos a Pagar;  

 Ausência de documentos/demonstrativos que pudessem comprovar os valores  

de R$ 350.314,83, R$ 3.703.214,47 e R$ 1.093.879,64, referentes às 

respectivas, contas: Dívida Ativa Tributária – Cancelamento- Multa; Dívida 

Ativa Tributária – Cancelamento – Juros; e Dívida Ativa Tributária – 

Atualização; 

 Ausência de documentos/demonstrativos que pudessem comprovar o valor de 

R$ 806.856,69, referente à conta Desincorporação de Dívida Ativa não 

Tributária. 

B.1.3. DÍVIDA DE CURTO PRAZO 

 Com relação ao saldo em 31/12/2019 da Dívida de Curto Prazo, entre o 

Sistema Audesp e o Balanço Patrimonial da Fiscalizada, há uma diferença de 

R$ 12.429.223,25. 

B.1.4 DÍVIDA DE LONGO PRAZO 
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 Em relação aos exercícios de 2018 e 2019, houve um aumento de 33,40% na 

Dívida de Longo Prazo. 

B.1.5 PRECATÓRIOS 

 A título de notícia, foi expedido Ofício Requisitório para pagamento do 

precatório referente à Ação Trabalhista nº 0002495-91.2013.5.15.0010. 

B.1.9. DEMAIS ASPECTOS SOBRE RECURSOS HUMANOS 

 As atribuições do cargo em comissão de Assessor de Secretaria não possuem, 

a nosso ver, características de direção, chefia e assessoramento, 

descumprindo o inciso V do artigo 37 da Constituição Federal. 

B.1.9.1 DESVIO DE FUNÇÃO 

 Há servidores em desvio de função, descumprindo o princípio da legalidade e o 

princípio da exigibilidade do concurso público, inciso II do artigo 37 da 

Constituição Federal. 

B.2. IEG-M – I-FISCAL – Índice B 

 O Município não possui Plano de Cargos e Salários para seus fiscais 

tributários; 

 A Lei Orçamentária ou Código Tributário Municipal não prevê a revisão 

periódica obrigatória da Planta Genérica de Valores (PGV). 

 Comparando os quesitos do IEGM- Planejamento, validados pela fiscalização, 

por amostragem, verificou-se que há quesitos que não atenderam as metas 

propostas pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU. 

B.3.2 DÍVIDA ATIVA 

 Ausência de documentos/demonstrativos que pudessem comprovar os valores 

de R$ 350.314,83, R$ 3.703.214,47 e R$ 1.093.879,64, referentes às, 

respectivas, contas Dívida Ativa Tributária – Cancelamento- Multa; Dívida Ativa 

Tributária – Cancelamento – Juros; e Dívida Ativa Tributária – Atualização; 

 Ausência de documentos/demonstrativos que pudessem comprovar o valor de 

R$ 806.856,69, referente à conta Desincorporação de Dívida Ativa não 

Tributária. 

 O valor do ajuste para perdas estimadas, referente à dívida ativa, conta 

redutora da Dívida Ativa, não está demonstrado no Balanço Patrimonial de 

2019, descumprindo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 

bem como a NBC TSP 03. 

 Há dívidas de exercícios anteriores de agentes políticos (ex-vereadores) 

referentes às sessões extraordinárias recebidas indevidamente. 

B.3.3 AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

 A título de notícia, há o processo físico nº 3004984-49.2013.8.26.02.83 

referente à Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa, tendo como 

requerente o Ministério Público do Estado de São Paulo e requerido o Sr. 

Arnoldo Luiz de Moraes, na época, Prefeito do Município de Itirapina cujo 

processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença. 

B.3.4 BENS PATRIMONIAIS 
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 O Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, todos do 

exercício de 2019, da fiscalizada não demonstram, respectivamente, os saldos 

em 31/12/2019 das contas depreciação acumulada e depreciação (despesa) 

referente à depreciação dos bens móveis e a fiscalizada não carreou aos autos 

demonstrativos que pudessem comprová-los, descumprindo com isso o 

Princípio da Competência e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público. 

B.3.5 LICITAÇÃO 

 A título de notícia, foi realizada licitação referente à contratação de empresa de 

engenharia especializada em pavimentação asfáltica para a construção parcial 

da Avenida Dupla, ligando a Avenida Quatro, Vila Cianelli à Avenida 

Governador Mário Covas, Vila Monte Alegre, com fornecimento de materiais, 

mão de obra, ferramental e equipamentos no Município de Itirapina/SP no 

montante de R$ 2.642.954,84 cujo valor foi custeado, integralmente, com 

recurso federal. 

C.2. IEG-M – I-EDUC – Índice B 

 Não houve entrega do uniforme escolar nas escolas do Ensino Fundamental 

(Anos Iniciais) em 2019;  

 O Município não possui seu próprio indicador de qualidade de ensino;  

 O Município não possui o Plano Municipal de Primeira Infância. 

 Comparando os quesitos do IEGM- Planejamento, validados pela fiscalização, 

por amostragem, verificou-se que há quesitos que não atenderam as metas 

propostas pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU. 

D.2. IEG-M – I-SAÚDE – Índice B 

 O Município não possui Ouvidoria da Saúde implantada. 

 Comparando os quesitos do IEGM- Planejamento, validados pela fiscalização, 

por amostragem, verificou-se que há quesito que não atendeu as metas 

propostas pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU. 

D.3 FISCALIZAÇÃO ORDENADA - ALMOXARIFADO 

 Não há escala de responsável técnico substituto nos horários não cobertos 

pelo responsável técnico; e o local não possui Registro de Responsabilidade 

Técnica no CRF/SP (Conselho Regional de Farmácia). 

E.1. IEG-M – I-AMB – Índice C+ 

 O Município não está habilitado ou não junto ao CONSEMA para licenciar os 

empreendimentos de impacto local de conformidade com a Deliberação 

Normativa Consema 01/2014;  

 Não existem ações e medidas de contingenciamento para os períodos de 

estiagem;  

 A Prefeitura não possui Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil (PGRCC) e implantação de acordo com a resolução CONAMA 307/2002 e 

suas alterações; 

 Não foi elaborado o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGRSS). 
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 Comparando os quesitos do IEGM- Planejamento, validados pela fiscalização, 

por amostragem, verificou-se que há quesito que não atendeu as metas 

propostas pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU. 

F.1. IEG-M – I-CIDADE – Índice C+ 

 O Município não possui Plano de Contingência Municipal – PLANCON de 

Defesa Civil;  

 No Município não existe transporte público coletivo.  

 Comparando os quesitos do IEGM- Planejamento, validados pela fiscalização, 

por amostragem, verificou-se que há quesito que não atendeu as metas 

propostas pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU.  

G.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP 

 Foi constatada divergência entre os dados informados pela origem e aqueles 

apurados no Sistema Audesp. 

G.3. IEG-M – I-GOV TI – Índice C 

 A Prefeitura Municipal não possui PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação – Vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no 

futuro;  

 A Prefeitura não dispõe de Política de Segurança da informação formalmente 

instituída e de cumprimento obrigatório;  

 A Prefeitura não disponibiliza serviços públicos de atendimento ao cidadão à 

distância (remotamente). 

 Comparando os quesitos do IEGM- Planejamento, validados pela fiscalização, 

por amostragem, verificou-se que há quesito que não atendeu as metas 

propostas pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU. 

H.1. PERSPECTIVAS DE ATINGIMENTO DAS METAS PROPOSTAS PELA 

AGENDA 2030 ENTRE PAÍSES-MEMBROS DA ONU, ESTABELECIDAS POR 

MEIO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – ODS 

 O Município poderá não atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável- ODS de nºs: 16.6; 16.7; 17.1; 4.1; 4.2; 03; 12.2; 12.7; 6.4; 6.5; 

11.6; 12.4; 12.5; 11.b; 11.5; 11.2; 17.8; e 17.7. 

H.3. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 Não atendimento às recomendações deste Egrégio Tribunal de Contas. 

 

1.3. CONTRADITÓRIO 

 Devidamente notificado, nos termos do artigo 30 da Lei 

Complementar Estadual nº 709/93 (Evento 21.1 – DOE de 24-07-2020), o 

responsável pelas contas deixou de apresentar esclarecimentos. 
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1.4. MANIFESTAÇÕES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS E CHEFIA 

DE ATJ 

 As Assessorias Técnicas manifestaram-se pela emissão de 

parecer favorável, no que foram acompanhadas por sua Chefia (Evento 37). 

  

1.5. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 O D. Ministério Público de Contas manifestou-se pela emissão 

de parecer favorável, propondo recomendações à Origem a respeito nos 

pontos tratados no relatório do IEGM e nos itens A.1.1, B.1.1, B.1.9, B.1.9.1, 

D.3, G.2 e H.1 (Evento 42). 

 

1.6. ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL – 

IEGM/TCESP 

 Nos últimos três exercícios o município atingiu os seguintes 

índices de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM: 

 

 

 Os dados do quadro acima indicam que o município manteve a 

mesma avaliação geral (conceito “B”, gestão efetiva), com melhoras nos 

índices relativos ao Planejamento e Proteção aos Cidadãos, porém queda de 

avaliação nos itens ao Ensino, Saúde, Meio Ambiente e Governança de TI. 

 É o relatório. 
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2. VOTO 

2.1. Contas anuais do exercício de 2019 da Prefeitura Municipal de 

Itirapina. 

 

2.2. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS 

 Em 2019 a Prefeitura Municipal aplicou os recursos arrecadados 

da seguinte forma: 

 EFETIVADO ESTABELECIDO 

Resultado da Execução Orçamentária Déficit de 4,23% 

Ensino (Constituição Federal, artigo 212) 27,66% Mínimo: 25% 

Despesas com Profissionais do 
Magistério (ADCT da Constituição Federal, 
artigo 60, XII) 

100% Mínimo: 60% 

Utilização dos recursos do FUNDEB 

(Artigo 21, §2°, da Lei Federal nº 
11.494/07) 

100% 

Mínimo: 95% no 
exercício e 5% no 

1º trimestre 
seguinte 

Saúde (ADCT da Constituição Federal, 
artigo 77, inciso III) 

25,06% Mínimo: 15% 

Despesas com pessoal (Lei de 
Responsabilidade Fiscal, artigo 20, III, “b”) 

48,78% Máximo: 54% 

 

2.3. DEMAIS OBRIGAÇÕES LEGAIS / CONSTITUCIONAIS 

O Município efetuou os repasses à Câmara Municipal em conformidade com o 
artigo 29-A da Constituição Federal. 

O Município efetuou recolhimento de encargos sociais. 

O Município depositou os precatórios judiciais e quitou os requisitórios de baixa 
monta. 

 

2.4. FINANÇAS 

 O município registrou déficit orçamentário de R$3,164 milhões, 

correspondente a 4,23% das receitas, porém integralmente amparado pelo 

superávit financeiro do exercício anterior. Já o resultado financeiro foi positivo, 

em R$7,781 milhões, indicando capacidade de pagamento dos valores 

exigíveis em curto prazo. 
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 Já a dívida de longo prazo teve um acréscimo de 33,40%, devido 

a financiamento realizado junto à Caixa Econômica Federal para 

aprimoramento do sistema viário local, bem como reconhecimento de dívida 

judicial. 

 O resultado econômico foi positivo, refletindo em aumento no 

saldo patrimonial. Foram observados os limites e condições impostos pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF), referentes à dívida consolidada líquida, 

concessões de garantias, operações de crédito, antecipação de receitas 

orçamentárias e despesas de pessoal. 

 A equipe técnica registrou que a Origem não apresentou 

documentação comprobatória dos saldos apresentados referentes aos 

cancelamentos de dívida ativa e de restos a pagar.  

 Tendo em vista que os montantes envolvidos não comprometem 

os demonstrativos, a conduta pode ser relevada. No entanto, alerto à Origem 

para que forneça todos os documentos solicitados pela equipe técnica do 

Tribunal de Contas em suas inspeções, de modo a evitar qualquer tipo de 

obstrução à Fiscalização. 

 Cumpre, ainda, recomendar à Prefeitura de Itirapina que 

contabilize corretamente os saldos de depreciação acumulada dos bens 

móveis registrados no Balanço Patrimonial, obedecendo assim às normas de 

contabilidade aplicada ao setor público e conferindo maior fidedignidade às 

peças contábeis. 

 Merecem críticas as elevadas alterações orçamentárias que 

atingiram 41,60% da despesa inicial fixada, superior à inflação do período1, que 

é o parâmetro que o Tribunal entende aceitável para abertura de créditos 

adicionais. Assim recomendo à Origem que aprimore a elaboração das 

previsões orçamentárias. 

2.5. ENSINO 

 O Município aplicou 27,66% de suas receitas de impostos e 

                                                 
1
 De acordo com o IBGE, o índice oficial de inflação (IPCA) em 2019 foi de 4,31%. 
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transferências em Ensino, cumprindo a aplicação mínima exigida pela 

Constituição Federal (25%). Também foram atendidos os demais índices legais. 

Não obstante, existem pontos de atenção que demandam ações do Executivo. 

 No entanto, a análise no âmbito do IEGM indica piora na 

avaliação deste importante setor do Município, que regrediu de conceito “B+” 

(gestão muito efetiva) no exercício anterior para “B” (em fase de adequação) no 

exercício em análise. 

 Consultando o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP2, verifico que essa queda teve influência 

direta nas notas obtidas pelos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 

na nota do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tendo em 

vista que a meta da prova de 2019 não foi atingida, além de o índice ter piorado 

com relação à prova anterior. 

 

 Isso demonstra que a mera destinação de dotação não basta para 

garantir a qualidade dos serviços prestados à população, sendo necessária 

uma administração eficiente e planejada para melhor uso dos escassos 

recursos de que dispõem os Municípios. Recomendo à Origem que reavalie 

seus investimentos no setor de Ensino, visando o efetivo aprendizado dos 

alunos. 

2.6. RECURSOS HUMANOS 

 A equipe técnica constatou que o cargo comissionados de 

Assessor de Secretaria não possui características de direção, chefia ou 

assessoramento, revestindo-se de natureza meramente técnica e profissional. 

Deve, portanto, ser ocupado por servidores efetivos. 

 Analisei as atribuições deste cargo, definidas na Lei Municipal nº 

2.486/2011, e compartilho deste entendimento, pois não vislumbro atividades 

                                                 
2
 http://ideb.inep.gov.br/resultado/  
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típicas de assessoria. Ressalto, ainda, que a Prefeitura não apresentou 

qualquer esclarecimento a respeito das atribuições deste cargo ou previsão de 

revisão da legislação.  

 Assim, determino que Executivo se ajuste ao teor do artigo 37, II 

e V da Constituição Federal e promova a revisão da legislação municipal e/ou 

no quadro de pessoal. 

 Outra falha do setor de pessoal que precisa ser corrigida é a 

existência de servidores em desvio de função, o que caracteriza burla à regra 

contida no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal. Recomendo à Origem 

que promova uma revisão dos cargos providos dessa maneira, cessando os 

desvios de função no Executivo Municipal. 

2.7. MEIO AMBIENTE 

 O Executivo de Itirapina é omisso em relação às políticas 

ambientais, vez que não possui o Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil (PGRCC) e o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde (PGRSS). 

 Também outras informações prestadas pela Prefeitura a este 

Tribunal foram consideradas para formulação do IEGM i-Amb, que mede o 

resultado das ações relacionadas ao meio ambiente que impactam a qualidade 

dos serviços e a vida das pessoas. No ano de 2019, este indicador obteve 

índice “C+” (em fase de adequação), caindo um nível em relação ao exercício 

anterior. 

 A preservação dos recursos naturais é papel de todos, cabendo 

ao gestor público a adoção de políticas ambientais sustentáveis, que garantam 

o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Portanto determino à Origem 

que providencie os documentos citados, bem como adote providências para 

eliminar as demais impropriedades apontadas pela equipe técnica a respeito da 

gestão ambiental. 

2.8. APONTAMENTOS REMANESCENTES 

 Segundo a instrução, o Município dispõe de um setor de controle 
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interno regulamentado e atuante. Porém o Executivo deixou de atender 

algumas das recomendações emitidas pelo controlador interno, algumas 

coincidentes com as exaradas por este Tribunal.  

 Assim é de extrema importância que a Prefeitura adote as devidas 

providências quanto às questões levantadas pelo Controle Interno, dessa forma 

conferindo real eficácia ao setor que tem papel essencial no aprimoramento da 

gestão municipal, medida que fica aqui recomendada. 

 As demais falhas apontadas pela Fiscalização podem ser 

relevadas, recomendando-se a adoção de medidas corretivas para que não 

se repitam nos exercícios futuros. 

2.9. CONCLUSÃO 

 Acompanho o posicionamento da ATJ e do MPC e VOTO pela 

emissão de PARECER FAVORÁVEL à aprovação das contas de 2019 da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA, ressalvando os atos pendentes de 

apreciação por esta Corte. 

 Determino, à margem do Parecer, a expedição de ofício à Origem, 

com as seguintes recomendações e determinações: 

 Registre corretamente o saldo de depreciação acumulada dos bens 

móveis do Executivo no Balanço Patrimonial; 

 Aprimore o processo de previsões orçamentárias, procurando limitar 

as alterações a índice inferior ao da inflação no período; 

 Aprimore os investimentos no setor de Ensino, visando o efetivo 

aprendizado dos alunos; 

 Promova adequações necessárias na legislação municipal e/ou no 

quadro de pessoal no que se refere ao cargo de Assessor de 

Secretaria (determinação); 

 Regularize a situação dos servidores em desvio de função; 

 Adote providências a respeito dos assuntos abordados pelo setor de 

Controle Interno; 

 Aprimore a gestão do meio ambiente, providenciando a elaboração 
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dos planos de gerenciamento de resíduos da construção civil e dos 

serviços de saúde; 

 Atenda as instruções, recomendações e determinações deste 

Tribunal de Contas; 

 Adote medidas voltadas ao saneamento das demais falhas 

apontadas pela Fiscalização. 

  

 A fiscalização deverá verificar as ações efetivamente executadas 

pelo atual gestor em relação a todas as determinações, recomendações e 

alertas, no próximo roteiro “in loco”. 

 É como voto. 
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