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Constituem obj eto de apreciação, no presente
epigrafado, as contas anuais, concernentes ao exercício de
2008, da PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ.
Em completo e detalhado reJ-atório, a Auditoria
demonstra a gestão em apreço sob os vários aspectos que
compõem o mister púbtico - Administrativo,
EconômicoFinanceiro, Contábi1 e Patrimonial.

Fruto

de criteriosa

inspeção "in

loco",

o

documento - produzido pela Unidade Regional de Itapeva
evidencia falhas, imperfeições e irregul-aridades envolvendo
vários setores e segmentos de gestão, cuja descriçåo, em
resumo, observa-se a seguir:

- A Lei Orçamentária Anual
(LOA) permitia a abertura de créditos suplementares até o
limite de 40% do orçamento da despesa. Mas, efetivamente,
1. PLANEJAMENTO E EXECUçÃO FÍSrCA

abriu a Administração, "por decretos, créditos adicionais
suplementares no valor de R$ 20 .816.663 91 ( ...)
que
correspondem a 19 182 do Orçamento da despesa, acima do
Iimite de 40% autorizado pela Lei Orçamentária para o ano
de 2008 (. . . ) , descumprindo, assim, o disposto no inciso V,
art. L61, da Constituição Federal.
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Mineração, não se pode negar sua razoabil_idade, ainda nais,
quando se discuËe a existência de um precatório cujo
credor, concomitantemente, afigura na divida ativa da
AdninistraÇão Públ-ica. De nodo análogo, possui inequivoca
inportância a real-ização de um acordo entre as partes.

lVão obstante, para o sucesso de qualquer
argumento, é uma condição necessári a o seu devido
enbasamento, por meio de doc-umentos que atestem a
veracidade do alegado, o que, no caso em discussão, o
Executivo Municipal não Togrou sucesso em fazê-Lo.
Não há, portanto, frente à fragifidade
do
aLicetce dos e.lementos apresentados pelo chefe d.o Executivo
Municipal, como afastar lapso de tamanha enverqad.ura. por
conseguinte, verifica-se euet do totaL de RS 590.907,95,
que deverja ser paqo, a AdninistraÇão pública quitou tão
soflente RS 535.165,63, restando, pois, una insuficie¡Ëe de
R$ 45.742,32.

Tem-se, pois, configurada a incidência de duas
gravissimas irregularidades, capazest individualmente, de
determinar o integral compronetinento da gestão em apreço.

O Expediente TC-24.228/026/10 atingiu os fins a
destjnava, pelo que seguirá juntamente com o
Processo Principal. Em atendinento à so_l icitação a que se
refere a correspondência inicial, cópias de peças dos autos
segu i rão ao E. Tribunal- de Justiça do Estado de São paul_o.

que

se

O mesno se afirme no que concerne ao congênere
09/08, já que a matéria a que se refere serviu de
subsidio à inspeção "in l-oco". Anota a Auditoria que
procedeu à análise de jtens refacionados ao assunto, "nos
quais não se verificou fatos dignos de notas".
TC-2 .21

0

À/o nérito,
pernito-me adotar a
preconizada pela D. Secretaria-Diretoria Geral_.

solução

O meu VOTOT em virtude do exposto, e considerando
os e-ZernenËos de instrução do processo, é no senËido da
emjssão de Parecer DESFAVOAÁVEL à aprovação das contas
anuais, referentes ao exercicio de 2008, da ?REFEITURA
MUNICIPAL DE APIAt, ressa-l vando os aËos pendentes de
apreciação por este Tr)bunal_.
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