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QUESTÃO Nº 1 – Tramitação Processual no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

Com relação à publicação no DOE abaixo transcrita, que medida você tomaria em favor da Prefeitura Municipal de 
Cidadópolis perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (1), qual a data limite para adoção dessa medida (2), e a 
quem seria dirigida eventual petição (3)? A emissão de Parecer Desfavorável pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, com decisão transitada em julgado, torna definitiva a desaprovação das contas de 2013 da Prefeitura Municipal de 
Cidadópolis (4)? 

 

Diário Oficial Poder Legislativo - São Paulo, quinta-feira, 30 de abril de 2015 – 39 

PARECERES 

TC-002600/026/07 

Prefeitura Municipal: Cidadópolis. 

Exercício: 2013. 

Prefeito: Citadino Cidadão. 

Advogado(s): Abel Caim dos Santos, Adolfo Napoleão Guerra e outros. 

Acompanha(m): TC-002600/126/13, TC-002600/226/13 e TC-002600/326/13. 

MUNICÍPIO: CIDADÓPOLIS. CONTAS DO EXERCÍCIO: 2013. APLICAÇÃO TOTAL NO ENSINO: 24,92%. MAGISTÉRIO: 61,71%. APLICAÇÃO 
RECURSOS DO FUNDEB: 91,83%. DESPESAS COM SAÚDE: 12,58%. GASTOS COM PESSOAL: 44,39%. SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO: 
1,21%. TRANSFERÊNCIAS PARA A CÂMARA: 6,84%. ENCARGOS SOCIAIS: REGULARES. REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS: 
REGULARES. PRECATÓRIOS: REGULARES. 

“Falta de investimento mínimo na educação (24,92%) e na saúde (12,58%), além da falta de aplicação dos recursos do FUNDEB (91,83%) durante 
o exercício.” PARECER DESFAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA, COM RECOMENDAÇÕES. 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

A E. Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 08 de abril de 2015, pelo voto dos Conselheiros Flávio José 
Bezerra, Presidente e Relator, Roberto Moreira Carvalho, e Reginaldo Monteiro, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitiu 
parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cidadópolis, exercício de 2013, exceção feita aos atos porventura 
pendentes de apreciação por este Tribunal, com recomendações ao Executivo Municipal, à margem do parecer e por ofício. Determinou, ainda, à 
Auditoria desta Corte de Contas que certifique-se das correções noticiadas e da implementação das recomendações exaradas. Fica autorizada aos 
interessados vista e extração de cópias dos autos, no Cartório do Conselheiro Relator, observadas as cautelas legais. 

Publique-se. 

São Paulo, 08 de abril de 2015. 

FLÁVIO JOSÉ BEZERRA – Presidente e Relator 

 

=> GABARITO (Pontos a serem abordados na resposta): 

1) Do parecer prévio, emitido sobre a prestação anual de contas da administração financeira dos Municípios, somente caberá pedido 
de reexame, que terá efeito suspensivo, de acordo com o caput do art. 70 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo) e/ou do art. 159 do Regimento Interno do TCESP.  

2) O pedido de reexame poderá ser formulado somente uma vez, pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público, dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do Parecer no Diário Oficial, de acordo com o art. 71 da Lei Orgânica do 
TCESP e/ou art. 161 do Regimento Interno. De acordo com art. 207 do Regimento Interno do TCESP, “na contagem dos prazos, 
salvo disposição em contrário, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do término”; “os prazos que vencerem ou iniciarem aos 
sábados serão prorrogados por um dia útil”; “os prazos contar-se-ão da publicação dos atos, despachos, decisões ou do recebimento 
da carta de ofício, quando prevista, e demais exceções legais”. Desta forma, considerando-se que a publicação ocorreu em 30 de abril 
(5ª feira), a contagem do prazo se iniciará em 4 de maio (2ª feira), que é o 1º dia útil subsequente, já que o dia 1º de maio (6ª feira) é 
feriado, e os dias 02 e 3 de maio não são dias úteis (sábado e domingo). Neste sentido, a data limite para interposição do pedido de 
reexame será 02 de junho de 2015 (3ª feira).   

3) O pedido de reexame será apresentado ao Conselheiro Relator do feito e, após instruído na forma do Regimento Interno, será 
apreciado pelo Tribunal Pleno, de acordo com o § único do art. 70 da L.O. do TCESP e/ou art. 171 do Regimento Interno. 

4) O Tribunal de Contas emitirá parecer, até o último dia do ano seguinte ao do seu recebimento, sobre a prestação anual de contas 
da administração financeira dos Municípios (art. 24 do Regimento Interno), no entanto, o parecer prévio emitido pelo Tribunal de 
Contas deixará de prevalecer por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal (§ 4º do referido art. 24), 
responsável pelo julgamento das contas do Executivo. 
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=> CRITÉRIOS UTILIZADOS NA CORREÇÃO (de acordo com o item 7.12 do Edital de Abertura de Inscrições): 

a) Abrangência e Exatidão (30 pontos) - em que se verificará se a resposta atende de forma positiva ao que é requerido no enunciado e 
se foram dirimidos todos os pontos requeridos no questionamento; serão descontados pontos para cada item abordado respondido de 
forma incorreta ou parcial => foram atribuídos 5 pontos para a citação correta de cada um dos 6 (seis) itens sublinhados e em negrito 
no gabarito. 

b) Embasamento (10 pontos) - em que se verificará a utilização de adequada legislação para embasar a resposta; citações genéricas 
obterão pontuação menor do que citações específicas (lei, capítulo, artigo, parágrafo, inciso, etc.) => foram atribuídos 2 pontos para cada 
uma das 5 (cinco) citações da legislação apresentadas em itálico e em negrito no gabarito. 

c) Estilo (10 pontos) - em que verificará a capacidade de síntese, coerência, fluidez, clareza, atendimento das normas gramaticais e 
ortográficas e elegância do texto; serão descontados pontos para erros de gramática, ortografia, estilo, rasuras, etc. => atribuiu-se a 
pontuação máxima para todos os candidatos e posteriormente foi descontado 1 ponto para cada ocorrência negativa (falta de coerência, 
fluidez, clareza, erros de gramática e ortografia, etc.).  

 

 
 


