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“O gue é comumentre muitos está sujeito a menos cuidado,
por que os homens tem mais respeito com aquilo que é
deles próprios que com o que tem em comumcom os

outros.” Aristóteles

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 19.265/2020
Prestação de Contas da PMRP referente ao exercício do ano de
2016

CONSOANTE estabelecido pelo art. 73,

caput e em seus incisos, do Regimento Interno desta Câmara Municipal

de Ribeirão Preto, cumpre a esta Comissão Permanente de Finanças,

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tributária pronunciar-se quanto às

contas apresentadas pela Prefeitura Municipal.

Desta feita, em atenção à relatoria

designada pela Comissão, apresenta-se o parecer, relativamente as

contas do exercício fiscal de 2016.
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I- DO PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO

PAULO

Nos autos do processo TC-

00004405.989.16-1, através de seu Relator, Conselheiro Cristiana de

Castro Moraes, exarou parecer acerca das contas da Prefeitura

Municipal de Ribeirão Preto, exercício de 2016, período de

01/01/2016 a 31/12/2016, sob a gestão da Sr.2 Prefeita Darcy da Silva

Vera.

A fiscalização do Tribunal de Contas

também realizada in loco pela Unidade Regional de Ituverava — UR 17 -
apontou 18 (dezoito) possíveis falhas nas contas da Prefeitura

Municipal de Ribeirão Preto, as quais serão analisadas no presente
parecer, e que foram devidamente sintetizadas no voto pela Relatora,

proferido na sessão de 26/09/2018.

Igualmente, assinala em seu voto que a

despeito dos princípios da anualidade e unidade das contas, sendo
estas apresentadas no período já destacado, a detenção da então

prefeita, cuja vacância do cargo imperouo exercício pelo vice, Sr. Mario

Vieira Sampaio Filho no período de 02/12/2016 à 06/12/2016, e após
sua renúncia o exercício do cargo pela vereadora remanescente da

Mesa Diretora à época, no período de 14/12/2016 à 31/12/2016, não
os faz alcançar qualquer responsabilidade sobre a ocorrência das
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falhas verificadas, por não terem praticados atos de gestão no período
- mormente aqueles que desencadearam na reprovação das contas [..)
e em virtude da conjuntura extraordinária que se observou no Município

(.).

Giro outro, a conselheira assenta que a gestão
ocorrida no exercício de 2016 deixou de cumprir os principais

aspectos da administração pública em especial os quesitos

orçamentários e financeiros para o equilíbrio fiscal das contas

municipais.

Nesse sentido, enumerou dois pontos suficientes

para a rejeição das contas municipais como (a) a gestão marcada
pelo desequilíbrio fiscal consoantes déficits da execução
orçamentária financeira, incapacidade de pagamento dos

compromissos de curto prazo, atrasos nos recolhimentos dos

encargos sociais e descumprimento do art. 59 da Lei 4320/64; bem
como (b) o descumprimento da regra destacada no art. 42 da LRF.

Em seu voto, a relatora aponta que o município
obteve uma expansão de sua receita corrente líquida na ordem de

803% no período analisado, atingindo valores acima da inflação
acumulada e do PIB, mas que o desajuste fiscal ficou evidente na

própria elaboração da peça orçamentária, já que a queda na

arrecadação chegou à ordem de 19,28%. Isso representou
consideráveis R$ 350.794.832,58 (trezentos e cinquenta milhões de
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reais, setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais

e cinquenta e oito centavos) abaixo do esperado.

Assim, houve por configurado um orçamento
superestimado que deu margem à realização de empenhos sem o

devido lastro financeiro, denotando a constituição de uma dívida

que nãose possui capacidade de pagar.

Nasce dessa prática um risco concreto para a

devida consecução das políticas públicas a serem produzidas e

empenhadas pela administração pública, imperando uma reavaliação
de todos os investimentos e prejudicando a qualidade de vida da

população.

A Cui Bono? A quem interessa uma superestimativa
da peça orçamentária, mormente quando houve efetivamente um

aumento da RCL?

Ao mesmo tempo, o voto da eminente relatora

apontou que uma ineficiência do Município na busca e recuperação
de seus créditos, haja vista que o valor efetivamente recuperadofoi de
R$ 49.586.626,38 em 2016, enquanto as inscrições atingiram o

patamar de R$ 237.154.091,97. A administração deve se ater à uma

política eficiente de busca e recuperação de seus créditos,

notadamente porque são valores que pertencem à coletividade e que
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poderiam ser empenhados em seu benefício não podem ficar e se

manter sobre o manto da incúria.

E assim conclui o raciocínio:

(..d Enfim. diante da frustração das receitas orçadas,

muito maior empenho se esperaria das ações
tendentes à recuperação dos créditos em dívida ativa;
e. desse modo, ficando aqui severas advertências

para que a Origem adote postura mais eficaz nesse

sentido e, inclusive, mantenha detida atenção sobre o

controle de baixas - máxime porque o setor, de modo

geral, é daqueles mais sensíveis à manipulação
indevida de dados (..).

Noutro ponto, destaca que a municipalidade

promoveu o repasse de R$ 9.481.779,28 (nove milhões, quatrocentos e
oitenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e oito

centavos) ao Departamento de Água e Esgoto - Daerp- que, a rigor,
deveria sustentar-se pelas cobranças das taxas inerentes aos serviços
municipais prestados.

Por extensão, o município ficou com uma

capacidade de pagamento de apenas R$ 0,25 para cada R$ 1,00 de

divida contraída, impedindo o pagamento e a quitação das dívidas de

curto prazo.
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Outro ponto em importante evidência, e que
merece o apontamento neste parecer foi o atraso no recolhimento
devido ao INSS bem como ao próprio RPPS, gerando acréscimos
financeiros da ordem de R$ 2.157.842,08 (dois milhões, cento e

cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oito

centavos) que impactaram a execução orçamentária e são

consideradas despesas de natureza irregular, já que decorrentes do

descumprimento legal vigente, causando nítido dano ao erário.

Traduzindo, importa dizer que a administração
municipal deu causa a prejuízos financeiros por má condução da

administração na gestão de pessoal, e teve que arcar com encargose
multas que não são despesas naturais de uma gestão responsável.

Na gestão fiscal, a administração municipal

empenhou despesas em dezembro em alcance superior ao duodécimo
do exercício, conforme quadro abaixo:

Previsãode despesa Í “R$2035620.641/10
opteusavaEmemdWIZ da Previsão de despesa í R$ 189.635.803,42 |

cessaon R$ WDSGB4375
cameesristimE tentemecam

Valor empenhado em dezembro
,

'
:Yalor excedente empenhado em dezembro ied uepsq

É flagrante ilegalidade,já que contraria o artigo 59

da Lei de Responsabilidade Fiscal.
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O outro ponto cinge-se ao descumprimento do art.
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe expressamente,
contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida
integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa

para este efeito.

Os documentos analisados pelo TCE-SP apontam
que, a despeito do município ter obtido arrecadação nominal maior nos
últimos dois quadrimestres do período, encerrou o mesmo com

iliquidez de R$ 170.865.226,64 (cento e setenta milhões, oitocentos e

sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro
centavos). Ou seja, valor este faltante para a quitação das despesas de

curto prazo inscritas em restos a pagar.

Desta forma, conclui o órgão pela emissão de

PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL à aprovação das contas

municipais da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto no exercício

fiscal de 2016, destacando que os Substitutos Mário Vieira Sampaio
Filho e Gláucia Berenice Santos Silva, não contribuiram para a
ocorrência das falhas detectadas.

EH - DA DEFESA APRESENTADA.
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À então prefeita no exercício fiscal de 2016, Darcy
da Silva Vera, devidamente representada por seu advogado, Dr. Breno

Augusto Amorim Corrêa, apresentou sua Defesa, argúindo e

contestando os pontos narrados no voto da conselheira do TCE-SP,

cujo trabalho e empenho profissional merecem destaque.

Apresenta uma síntese dos pontos contidos no

voto, se baseando nos pontos fundamentais para o arremate que
concluiu pela reprovação das contas municipais,

Argúi que a despeito do déficit apresentado
existem razões que se observadas como um todo, e também sob o

aspecto da razoabilidade, justificaria os valores apurados. Nesse

quadrante, salienta que a CRFB/88 possui um princípio orçamentário
clássico, traduzido pela equivalência entre receitas e despesas.

Decorreria daí, que o déficit orçamentário não

seria vedado porlei, na medida em que a LRF dispõe sobre medidas

que devem ser providenciadas pela administração para minimizar ou

superar os seus efeitos danosos ao erário. Implicaria dizer que a mera
ocorrência de déficit não ensejaria responsabilidade quando a norma

paradigma prevê a ocorrência do deseguilíbrio.

Aponta que o déficit poderia ser considerado lícito
desde ancorado em superávit financeiro apurado no exercício anterior.

A superestimativa de receita na peça orçamentária
seria fruto da crise econômica que atravessouo país, causando reflexos
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na arrecadação e crescimento dos públicos, notadamente as despesas
de custeio contratuais e de pessoal,

Assenta que a administração municipal editou atos
normativos próprios para controle contingenciamento dos gastos
supramencionados, em especial o Decreto 131/2016 que estabeleceu

limitação de empenho em 6,82% do valor orçado para todas as

Secretarias Municipais, o que contraporia as alegações de inércia e

desídia da administração.

Noutro ponto, relativamente aos gastos apontados
de natureza irregular com encargos e muitas decorrentes do atraso no

recolhimento intempestivo ao INSS e RPPS, teria ocorrido por falha

procedimental, sendo que tal procedimento fiscal fora revisto, e a

solução implantada aos cuidados da Secretaria da Fazenda, tendo sido

corrigido a tempo e modo.

Sobre o descumprimento do art. 42 da LRF, aduz

que a mens legis se encontra sintonizada com o artigo 1.º do mesmo

diploma legal que visa e busca o planejamento fiscal adequado e

equilibrado do gestor. Para tanto aponta que o parecer deveria ter
levado em conta a situação financeira em 30/04/2016 a despeito da

aplicação do entendimento sedimentado pela corte estadual, para
estabelecer com maior clareza se houveou nãoafronta legal.

Pugna, ao fim, pela emissão de parecer favorável
às contas da Prefeitura Municipal no exercício em questão.
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If - CONCLUSÃO

Relativamente ao parecer do TCE-SP, extrai-se
inúmeras improbidades praticadas no período fiscal de 2016 que se

consubstanciam nos resultados obtidos, notadamente o desequilíbrio
fiscal verificado, os repasses realizados para autarquias e os

descumprimentos dos artigos 42 e 59 da LRF,

Fato inconteste. O ato de buscarpor ato normativo
próprio o contingenciamento do empenho para as secretarias

municipais não se traduz aqui, em medida efetiva diante de todo o

cenário fiscal evidenciado.

Igualmente, dar causa a despesas irregulares
devido ao atraso de recolhimento de encargos com o INSS e o RPPS

demonstra cristalinamente a irresponsabilidade da gestão de 2016,

sendo irrelevante ainda o valor irregular, bastando o ato ímprobo para
dar prejuízo desnecessário ao erário, independente da situação
econômica financeira que se atravessava no momento. O gestor da

pasta responsável pelo recolhimento era, à época, pessoa de sua

confiança a qual delega responsabilidades, mas não se exime destas em
virtude dos erros, já que o gestor em última instancia é o Prefeito

Municipal.



Câmara Municipal ve Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Antes o exposto, após realizar a verificação de

todos os elementos apontados pelo Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo e os argumentos trazidos pela Defesa, dá-se parecer
desfavorável às contas da Prefeitura Municipal, no exercício de 2016,

do ponto de vista desta Comissão. É o parecer,

Sala das Comissões, 06 de agosto de 2020,

GLÁUCIA BERENICE

Presidente

o copo, “é ba ER
MARCOS PAPA NELSON DAS PLACAS

Vice-Presidente
(Relator)

FABIANOGUIMARÃES DR. LUCIANO;MEGA


