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PRIMEIRA CÂMARA - SESSÃO: 18/11/14 
 
 
99 TC-002014/026/12 
Prefeitura Municipal: Suzano. 
Exercício: 2012. 
Prefeito: Marcelo de Souza Cândido. 
Advogado: Adriana Albertino Rodrigues e outros. 
Acompanham: TC-002014/126/12 e Expediente(s): TC-009512/026/13, TC-
013859/026/13, TC-043360/026/13, TC-012305/026/14, TC-036828/026/12, 
TC-045803/026/13, TC-035924/026/14, TC-035158/026/13, TC-031813/026/14, 
TC-022790/026/14, TC-022615/026/14, TC-017397/026/13, TC-007142/026/13, 
TC-011663/026/12, TC-020726/026/12, TC-012981/026/12, TC-024991/026/12, 
TC-035953/026/12, TC-010383/026/13, TC-039639/026/12, TC-042554/026/12, 
TC-019083/026/13, TC-037975/026/1, TC-014567/026/12, TC-043987/026/12, 
TC-037937/026/12, TC-037817/026/12, TC-017261/026/13, TC-023449/016/13 
e TC-016393/026/12.  
Procurador(es) de Contas: Rafael Antonio Baldo. 
Fiscalizada por:     UR-7 – DSF-II. 
Fiscalização atual: GDF-9 – DSF-I. 
 
 
1. RELATÓRIO 
 
1.1.  Em apreciação, as contas anuais do exercício de 2012 da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO. 
 
1.2.  Na conclusão do relatório de fls.41/87, a Unidade Regional de São 
José dos Campos/UR-07 apontou as seguintes ocorrências: 
 

A.1 – Planejamento das Políticas Públicas: a) imprecisão dos indicadores e 
metas estabelecidas quanto ao aspecto de sua aferição; b) falta de critérios 
claros sobre eventual limitação de empenhos e movimentação financeira; c) falta 
de critérios para repasse de recursos a entidades do terceiro setor; d) 
inobservância ao prazo estipulado no art. 55 da Lei Federal, quanto à edição do 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; e) não edição do Plano de 
Mobilidade Urbana. 
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A.2 – Lei de acesso à informação e a Lei de Transparência Fiscal: 
inobservância ao art. 8º, § 1º, da Lei Federal 12.527/2011. 
 
A.3 – Controle Interno: infração aos artigos 31 e 74 da Constituição Federal. 
 
B.1.1 – Execução Orçamentária: a) elevado déficit orçamentário sem suporte 
em superávit financeiro de exercício pretérito; b) utilização de procedimentos 
contábeis de anulação de despesas com “reempenho” no início do exercício 
subsequente, com vistas ao falso ajuste da execução orçamentária; c) abertura 
de créditos adicionais suplementares em limite superior ao estabelecido na LDO; 
d) existência de cláusula genérica que outorga ao Chefe do Executivo o 
remanejamento, transposição ou transferência de recursos, em afronta ao 
princípio da gestão fiscal planejada e responsável (art. 1º, § 1º, LRF); e) não 
adotadas providências para ajuste da execução orçamentária aos limites de sua 
arrecadação, apesar de alertado por 05 vezes, nos termos do art. 59, § 1º, LRF. 
 
B.1.2 – Resultado Financeiro, Econômico e Saldo Patrimonial: Elevada 
indisponibilidade financeira do Município (R$ 40.964.834,54), ocasionando o 
aumento do endividamento. 
 
B.1.3 – Dívida de Curto Prazo: iliquidez face aos compromissos de curto prazo. 
 
B.1.5 – Fiscalização das Receitas: divergências entre os dados informados a 
título de repasse pelos órgãos fazendários federal e estadual e os montantes 
apropriados pela Prefeitura Municipal. 
 
B.1.6 – Dívida Ativa: expressivas diferenças entre os controles de arrecadação e 
contábil. 
 
B.3.1.2 – Disponibilidade de Caixa da Educação: Restos a Pagar sem lastro 
financeiro, em 31/12/12, no montante de R$ 853.308,10. 
 
B.3.2 – Saúde: Restos a Pagar sem lastro financeiro, em 31/12/12, no montante 
de R$ 350.191,47. 
 
B.4.1 – Regime de Precatórios: a) pagamento insuficiente da quota devida a 
título de precatórios; b) divergência entre os dados apropriados pela contabilidade 
e aqueles constantes do DEPRE; c) ofensa aos princípios da transparência fiscal 
(art. 1º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal) e da evidenciação contábil (art. 
83 da Lei n.º 4.320, de 1964). 
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B.5.1 – Encargos: falta de repasse da parte patronal da contribuição 
previdenciária ao recém criado Instituto de Previdência Municipal. 
 
B.8 – Ordem Cronológica de Pagamentos: inobservância ao art. 5º, caput, da 
Lei 8.666/93. 
 
D.2 – Fidedignidade dos Dados Informados ao Sistema Audesp: divergências 
nos dados apurados pelo Audesp. 
 
D.3 – Quadro de Pessoal: admissão de servidor em comissão, para ocupar o 
cargo de Técnico de Projetos desportivos, sem se revestir das características de 
direção, chefia e assessoramento. 
 
D.5 – Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do 
Tribunal: a) envio extemporâneo de informações ao Sistema Audesp; b) 
reiteração de condutas objetos de recomendações nas contas de 2009 e 2010. 
 
E.1.1 – Dois últimos quadrimestres – cobertura monetária para despesas 
empenhadas e liquidadas: iliquidez, em 31.12.12 de (R$9.893.638,78), em 
afronta ao art. 42 da LRF. Inobservância aos 08 alertas emitidos pela Corte de 
Contas, nos termos do art. 59, § 1º, V, da LRF. 
 
E.2.2 – Despesa com Publicidade e Propaganda Oficial: não atendido o art. 
73, VII, da Lei Eleitoral. 
 
DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES / EXPEDIENTES: 
 
TCs. 16393/026/12 e 13859/026/12, reiterados pelo TC-23449/026/13 – O 
Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos da Câmara Municipal, 
Autarquias, Fundações e Prefeitura Municipal de Suzano e Ministério Público do 
Estado de São Paulo noticiaram possíveis irregularidades na elaboração do 
orçamento municipal, desconsiderando as Emendas Substitutivas ao Projeto de 
Lei Orçamentária Anual, exercício de 2012, aprovadas pelo Legislativo. 
Os Expedientes subsidiaram a análise das contas e a matéria foi tratada no item 
A.1.1 do relatório da fiscalização. 
 
TC-17261/026/13 – A Justiça do Trabalho, TRT da 2ª Região, Vara de Suzano, 
encaminhou cópia do Processo Trabalhista nº 00859004120065020492 – Ofício 
nº 778/2013 –, tendo como Reclamante Abisaí Pereira da Silva e Reclamado o 
Município de Suzano. 
A Fiscalização observou, durante a inspeção in loco, que o fato não produziu 
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reflexos no exercício examinado. 
 
TCs. 37817/026/12, 37937/026/12 e 43987/026/12 – O Ministério Público do 
Estado de São Paulo comunica possíveis irregularidades relativas à insuficiência 
de pagamentos de precatórios nos exercícios de 2010 e 2011. 
Os Expedientes subsidiaram a análise das contas, e a matéria foi tratada no item 
B.4.1 do relatório da fiscalização. 
 
TCs. 37937/026/12 e 14567/026/12 – O Ministério Público do Estado de São 
Paulo informa possíveis irregularidades pertinentes à regularização do cadastro 
de precatórios junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo. 
A Fiscalização observou, durante a inspeção in loco, que o fato não produziu 
reflexos no exercício examinado, conforme item B.4.1 do relatório. 
 
TC-37975/026/12 – O Ministério Público do Estado de São Paulo comunica 
possíveis irregularidades na paralisação das obras na Marginal do Ribeirão do 
Una. 
Segundo apurado pela Fiscalização, o Inquérito Civil instaurado (IC nº 
14.0451.0003689/2012) encontra-se em fase de diligências, aguardando a 
remessa de documentos a serem encaminhados pelo Governo do Estado de São 
Paulo. 
 
TCs. 19083/026/13 e 42554/026/12 – O Ministério Público do Estado de São 
Paulo noticia possíveis irregularidades na contratação de empresa para 
assessoria, para prestação de serviços de auditoria e planejamento tributário. 
O ajuste em questão foi remetido a esta Egrégia Corte de Contas e é objeto do 
TC-258/007/13, sob minha relatoria.  
 
TC-39639/026/12 – A empresa Primavera Transportadora Turística Ltda, informa 
possíveis irregularidades no Edital da Concorrência Pública nº 09/12. 
O ajuste em questão foi remetido a esta Egrégia Corte de Contas e é objeto do 
TC-18124/026/13, sob minha relatoria.  
 
TC-10383/026/13 – O Ministério Público do Estado de São Paulo encaminhou 
cópia de Ação Civil Pública e Inquéritos Civis nºs. 14.0451.0000099/10-2, 
14.0451.0000135/2011-9 e 14.0451.0000143/2011-3, que versam sobre 
possíveis irregularidades na gestão da Saúde Municipal e da Santa Casa de 
Misericórdia de Suzano. 
O Expediente subsidiou o presente feito, ressaltando que os repasses à entidade 
no exercício em exame são objetos dos TCs. 614/007/13 (Convênio), 
29119/026/14 e 1497/007/14 (prestações de contas). 
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TC-35953/026/12 – A Câmara Municipal de Suzano noticia a constituição de 
Comissão Especial de Investigação, para apuração de possíveis irregularidades 
na gestão da Saúde Municipal e da Santa Casa de Misericórdia, sob intervenção 
municipal. 
O Expediente subsidiou o presente feito e a matéria relativa a verbas de 
convênios federais foi tratada no item B.3.2.1 do relatório da fiscalização. 
A fiscalização verificou que a matéria em questão é objeto do Inquérito Civil 
14.0451.0000133/2011, que se encontra em fase de diligências. 
 
TCs. 24991/026/12, 12981/026/12, 20726/026/12 e 11663/026/12 – O Ministério 
Público do Estado de São Paulo comunica possíveis irregularidades apuradas no 
bojo do Inquérito Civil nº 14.0451.0000063/2010-4, acerca de diferenças – no 
aspecto das transferências constitucionais – entre os números informados pelos 
órgãos fazendários da União e do Estado e a respectiva contabilização pelo 
município. 
Os Expedientes subsidiaram o presente feito e a matéria foi tratada no item B.1.5 
do relatório da fiscalização. 
 
TC-9512/026/13 – O Ministério Público do Estado de São Paulo informa possíveis 
irregularidades apuradas no bojo do Inquérito Civil nº 14.0451.0001885/2012-0, 
consistentes na preterição da ordem de classificação em concurso público.   
A fiscalização verificou que se trata de denúncia anônima, sem elementos 
concretos para embasar uma verificação concreta, já que não indicado sequer o 
cargo a que se referiria o concurso. 
 
TC-7142/026/12 – O Ministério Público do Estado de São Paulo solicitou cópia 
dos relatórios de fiscalização das contas do Executivo Municipal, exercícios de 
2007, 2009 e 2010. 
 
TC-017397/026/13 – O Ministério Público do Estado de São Paulo encaminhou 
cópia do Inquérito Civil instaurado para apurar representação sobre Convênio 
firmado pela Prefeitura Municipal de Suzano com o Instituto Ratto Basquetebol.  
 
TCs. 22615/026/14 e 22790/026/14 – O Ministério Público do Estado de São 
Paulo solicitou informação sobre o andamento dos TCs. 37.975/026/12 e 
002014/026/12. 
 
TC-31813/026/14 – O Ministério Público do Trabalho solicitou informações sobre 
eventuais repasses de verbas realizados por diversos municípios, incluindo 
Suzano, às Associações de Pais e Mestres nos dois anos anteriores. 
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TC-35158/026/13 (cópia do TC-40340/026/13) – O Ministério Público do Estado 
de São Paulo encaminhou cópia do Inquérito Civil nº 14.0451.0001885/2012-0, 
sobre possíveis irregularidades na contratação de pessoal pela Prefeitura de 
Suzano. 
 
TC-35924/026/14 – O Tribunal de Contas da União encaminhou cópia do acórdão 
1864/2014-TCU-Plenário, que apreciou representação do Ministério Público do 
Estado de São Paulo para apurar supostas irregularidades na Santa Casa de 
Misericórdia de Suzano. 
 
TC-45803/026/13 – A empresa “Geolab Indústria Farmacêutica S/A” comunica 
possível irregularidade relativa à falta de pagamento. 
 
TC-36828/026/12 – O Ministério Público do Estado de São Paulo encaminhou 
cópia de documentação para ser anexada às contas dos exercícios de 2008 a 
2012. 
 
TC-12305/026/14 – O Ministério Público do Estado de São Paulo solicitou cópia 
do relatório da fiscalização, voto e parecer, relativos às contas do exercício de 
2012. 
 

1.3. Devidamente notificado, nos termos do artigo 30, II, da Lei 
Complementar nº 709/93 (fls. 93), o Responsável apresentou as justificativas 
de fls. 107/150. 
 
1.4. Em relação aos aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial, a 
Assessoria Técnica opinou pela emissão de parecer prévio desfavorável 
(fls. 154/158). 
 
 Destacou a falta de planejamento e o descompasso na execução 
orçamentária, na contramão do equilíbrio fiscal previsto no artigo 1º, § 1º, da 
Lei de Responsabilidade Fiscal; a cobrança ineficiente da dívida ativa, e o 
pagamento insuficiente de precatórios judiciais. 
 
1.5. No mesmo sentido posicionou-se a Assessoria Técnico-Jurídica (fls. 
159/164), seguida pela Chefia da ATJ (fls. 165). 
 
 Além dos pontos já mencionados pelo Órgão preopinante, ressaltou a 
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falta de repasse de encargos previdenciários à entidade de previdência local, 
que contribui para um desequilíbrio atuarial e compromete as finanças do 
Município. 
 
1.6. O D. Ministério Público de Contas anotou, às fls. 166/170, um 
conjunto de impropriedades constatadas pelo Órgão de Instrução, que enseja a 
emissão de parecer prévio desfavorável aos demonstrativos. 
 
1.7. A Secretaria-Diretoria Geral, por sua vez, ressaltou o déficit da 
execução orçamentária de 6,08%, apurado após a inclusão de empenhos 
cancelados injustificadamente em 2012 e reempenhados em 2013, no valor de 
R$38.633.218,93; as alterações orçamentárias sem lei específica, e muito 
acima do limite autorizado na LOA, em detrimento ao art. 167 da Constituição 
Federal; o resultado financeiro deficitário; o pagamento insuficiente de 
pagamento de precatório judiciais; a falta de recolhimento de encargos ao ente 
previdenciários local, e o descumprimento da regra do artigo 42 da Lei Fiscal, 
afirmando tratar-se de falhas graves que importam na emissão de parecer 
prévio desfavorável (fls. 172/176). 
 
 É o relatório. 
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2. VOTO 
 
2.1. Em exame, contas anuais de 2012 da Prefeitura Municipal de 
Suzano. 
 
2.2. Ao longo do exercício, os recursos municipais foram distribuídos da 
seguinte forma: 
 

 EFETIVADO ESTABELECIDO 
Ensino (Constituição Federal, artigo 212) 27,85% Mínimo: 25% 

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

99,64% 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) 

21,93% Mínimo: 15% 

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

40,53% Máximo: 54% 

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

 
2.3. Nesse contexto, verifica-se o atendimento aos limites mínimos de 
aplicação no ensino e na saúde, bem como ao percentual máximo permitido 
para despesa com pessoal. 
 
2.4. Relativamente à falta de criação do Serviço de Informação ao Cidadão, 
compete recomendar à Prefeitura Municipal que atente às disposições do 
artigo 9º da Lei Federal 12.527/2011, procedendo à criação e/ou adequação do 
setor responsável pelo atendimento, orientação, informação e protocolização 
de documentos e requerimentos de acesso a informações, em cumprimento à 
Lei da Transparência Fiscal. 
 
2.5. No que concerne ao sistema de controle interno, é pertinente destacar 
sua importância para o aprimoramento da gestão, mediante a avaliação do 
desempenho das atividades do Executivo; a conferência da exatidão e 
fidelidade dos dados contábeis; a análise dos resultados econômico-
financeiros, quanto à eficácia e eficiência; a adoção de providências voltadas 
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ao saneamento de irregularidades no exercício corrente, e comunicação de 
ilegalidades e outras ocorrências ao Tribunal de Contas do Estado. 
 
 Assim, recomenda-se à Prefeitura Municipal de Suzano que proceda 
à imediata implementação do setor, nos moldes do Comunicado SDG nº 
32/20121, em obediência aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, 54, 
parágrafo único, e 59 da Lei Complementar n° 101/2000, e, por fim, ao artigo 
38, parágrafo único, da Lei Complementar Paulista nº 709/93. 
 
2.6. A não edição do Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos é 
outro apontamento que, apesar de insuficiente à emissão de juízo desfavorável 
aos demonstrativos, demanda a emissão de recomendação para que a 
Origem adote medidas para elaboração do regulamento em questão e cumpra 
integralmente às disposições das Leis Federais nº 11.445/07 e 12.305/10. 
 
2.7. No que tange à despesa com publicidade realizada durante o exercício 
de 2012, embora o valor total despendido em 2012, R$1.172.886,42, tenha 
superado a média dos últimos 03 exercícios, R$1.098.809,31, como destacado 
pela Chefia de ATJ, foi muito inferior ao registrado em 2011, R$2.499.999,26. 
 
 Além disso, não há indícios nos autos que apontem descumprimento 
da Lei Eleitoral, como atos de promoção da imagem da Autoridade com vistas 
ao pleito eleitoral. 
 
 O relatório da fiscalização não individualiza o montante despendido 
com a publicidade obrigatória de atos oficiais (editais, extratos de contratos, 

demonstrativos da LRF, comunicados oficiais, entre outros), daquele destinado 
à promoção pessoal da autoridade ou até mesmo propaganda institucional da 
Administração, não havendo, dessa maneira, elementos que permitam 
condenar os gastos. 
 
2.8. Em relação à regra do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 
instrução processual evidencia que a iliquidez, em 31/12/2012, de 
R$5.127.516,54, ficou abaixo daquela apurada em 30/04/2012, 
R$40.540.923,46, evidenciando uma retração do déficit financeiro no período e, 
                     
1 Publicado o D.O.E. em 29/09/2012. Disponível no endereço eletrônico: www.tce.sp.gov.br/comunicados  
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consequentemente, inocorrência de novos atos de despesa. 
 
2.9.  Em que pesem os pontos positivos até aqui analisados, bem como 
aqueles passíveis de afastamento ou recomendação, denota-se, a partir da 
instrução processual, que o Executivo de Suzano incorreu em falhas graves o 
bastante para comprometer as contas. 
 
2.9.1. Inicialmente, destaco o precário planejamento orçamentário da Origem, 
evidenciado pelo déficit da execução orçamentária que, após ajustes da 
Fiscalização, correspondeu a R$29.725.875,08, ou 6,08% da receita 
arrecadada, contribuindo para reverter o resultado financeiro de positivo, em 
R$18.225.354,62, na data de 31/11/2011, para negativo, em R$40.964.288,92, 
aos 31/12/2012. 
 
 Observo que referido déficit financeiro representa mais do que um mês 
de arrecadação com base na Receita Corrente Líquida, R$37.745.055,922, 
portanto, acima do limite máximo usualmente tolerado por esta Corte de 
Contas. 
 
 Bem assim, os ajustes contábeis realizados pela fiscalização 
demonstraram que houve um aumento substancial da dívida de curto prazo, de 
R$27.037.577,21, em 31/11/2011, para R$81.715.927,55, em 31/12/2012, sem 
que a Prefeitura Municipal possuísse liquidez para honrar tais compromissos. 
 
 Ressalte-se que a Municipalidade foi alertada pelo Sistema AUDESP 
sobre o descompasso entre receitas e despesas 05 (cinco) vezes no transcorrer 
de 2012, e mesmo assim não adotou medidas para contingenciar os 
dispêndios. 
 
 Os resultados acima especificados, além de demonstrarem a omissão 
do Executivo face aos alertas emitidos por esta E. Corte de Contas, configuram 
infringência ao princípio da gestão equilibrada previsto no artigo 1º, §1º, da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 
 
 Da mesma maneira, as manobras orçamentárias evidenciadas pela 
                     
2 RCL R$452.940.671,07/12 = R$37.745.055,92. 
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Fiscalização, como o cancelamento de empenhos em 2012, com reempenho 
no exercício subsequente, e os registros inadequados da dívida ativa e do 
passivo de curto prazo, evidenciam nítida ocultação de passivo, em ofensa aos 
princípios da transparência fiscal do artigo 1º, § 1º, da LRF, e da evidenciação 
contábil, previsto no artigo 83 da Lei nº 4.320, de 1964. 
 
 Analisando todos os efeitos decorrentes do descumprimento da Lei 
Fiscal, inclusive em âmbitos que fogem à competência desta Corte, deverá o 
fato ser comunicado ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para as 
providências que considerar pertinentes. 
 
2.9.2. Concorre para o quadro desfavorável o recolhimento parcial dos 
precatórios judiciais devidos no exercício, segundo o regime anual de 
pagamento previsto na Emenda Constitucional nº 62/2009.  
 
 De fato, o Executivo deveria ter pagado R$4.582.773,50, mas 
depositou apenas R$2.925.473,83 nas contas vinculadas do Tribunal de 
Justiça, restando assim, um saldo de R$1.657.299,67 a pagar. 
 
 O acordo de parcelamento assinado pela Prefeitura Municipal de 
Suzano junto ao Tribunal de Justiça Paulista em janeiro de 2013, para 
pagamento dos precatórios dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 em 48 
prestações mensais, enfatizado nas razões de defesa, não afasta a 
irregularidade. Apenas evidencia que a negligência da Municipalidade em 
relação à gestão do passivo judicial não é novidade e remonta a exercícios 
anteriores. 
 
 Referida conduta, isoladamente, se afigura capaz de contaminar toda a 
gestão, uma vez que deixou a Municipalidade de atender obrigação 
estabelecida no artigo 100 da Constituição Federal. 
 
2.9.3. Soma-se às impropriedades acima a falta de recolhimento de encargos 
previdenciários ao Instituto de Previdência Municipal, relativos à parte patronal. 
 
 Sobre o tema, ressalto que a Municipalidade deve efetuar o 
recolhimento dos encargos sociais dentro da sua competência de pagamento. 
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 A falta de recolhimento de contribuições posterga a pendência para as 
próximas administrações de forma a comprometer orçamentos futuros e a 
onerar indevidamente os cofres públicos com a incidência de multas e juros.  
 
 Ressalte-se que tal ocorrência sequer foi combatida nas razões de 
defesa apresentadas pelo Responsável, e, mesmo isoladamente, impõe a 
emissão de parecer desfavorável às contas. 
 
 Considerados todos os reflexos decorrentes da mencionada falha, 
inclusive em âmbitos que fogem à competência desta Corte, deverá o fato ser 
comunicado ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Receita Federal 
do Brasil para as providências que considerarem pertinentes. 
 
2.9.4. Por fim, incluo entre os fundamentos que levam à emissão de juízo 
desfavorável as inadequações apontadas nos itens A.1 – Planejamento das 

Políticas Públicas; B.1.5 – Fiscalização das Receitas; B.1.6 – Dívida Ativa; B.8 

– Ordem Cronológica de Pagamentos; D.2 – Fidedignidade dos Dados 

Informados ao Sistema AUDESP; D.3 – Quadro de Pessoal, e D.5 – 

Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal. 

 
 Referidas impropriedades demandam, também, recomendação ao 
Executivo para que adote providências voltadas a evitar sua reedição. 
 
2.10. Ante o exposto, no mérito, VOTO pela emissão de PARECER 
DESFAVORÁVEL à aprovação das contas anuais, atinentes ao exercício de 
2012, da PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ressalvando os atos 
pendentes de apreciação por esta Corte. 
 
 À margem do Parecer, determino a expedição de ofício à Origem, 
recomendando-lhe que: 
 

� Crie o Serviço de Informação ao Cidadão; 
� Implante o Sistema de Controle Interno, nos exatos termos da 

Constituição Federal; 
� Crie e regulamente o Plano Municipal de Resíduos Sólidos; 
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� Envide esforços na obtenção de superávit orçamentário nos 
próximos exercícios, para neutralização do déficit financeiro 
verificado e diminuição do passivo de curto e longo prazo; 

� Promova o pagamento integral dos precatórios judiciais dentro do 
exercício de competência; 

� Efetue o recolhimento dos encargos sociais integralmente dentro 
do exercício de competência; 

� Adote medidas corretivas em relação às falhas anotadas nos itens 
A.1 – Planejamento das Políticas Públicas; B.1.5 – Fiscalização 

das Receitas; B.1.6 – Dívida Ativa; B.8 – Ordem Cronológica de 

Pagamentos; D.2 – Fidedignidade dos Dados Informados ao 

Sistema AUDESP; D.3 – Quadro de Pessoal, e D.5 – Atendimento 

à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal. 
 
 As graves falhas relatadas nos autos, associadas às diversas 
investigações criminais noticiadas nos Expedientes que acompanham este 
feito, exigem a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual, tão logo 
se dê o trânsito em julgado do Parecer, com cópia do relatório da 
Fiscalização e deste Voto, para as providências que entender pertinentes. 
 
 Além disso, em atendimento à solicitação feita no Expediente TC-
31813/026/14, oficie-se ao Ministério Público do Trabalho, encaminhando-
lhe cópia da presente decisão. 
 
 Tendo em vistas os diversos inquéritos civis e ações civis públicas em 
andamento, conforme noticiado pelo Ministério Público do Estado de São 
Paulo, os Expedientes TCs. TC-37975/026/12; TC-10383/026/13; TC-
35953/026/12; e TC-017397/026/13 deverão ser apartados das presentes 
contas para tramitação autônoma, e remedidos à Unidade de Fiscalização de 
São José dos Campos para acompanhamento do deslinde das medidas 
investigativas do MPE e das ações judiciais neles noticiadas. 
 
 
 

DIMAS EDUARDO RAMALHO 
CONSELHEIRO 
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