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apresentação

o tribunal de Contas do estado de são Paulo foi criado, em 

1921, por Revisão Constitucional decenal.

Após a extinção, em 1930, de todas as cortes de contas da nação, 

aquele órgão do controle externo é reinstituído em 07 de janeiro de 

1947, ocasião em que, na Carta Paulista do mesmo ano, ganha a 

condição de instituto constitucional. 

Portanto, agora em 2007, este tribunal completa 60 anos de res-

surgimento institucional.

Por mim ora presidida, esta Casa tem sobre si a jurisdição de 

órgãos e entidades do governo estadual e dos 644 municípios 

do estado, número que já exclui o da capital, por dispor este de 

tribunal próprio.

À vista disso, todo ano, fiscalizamos, in loco, perto de 3.000 en-

tidades governamentais, vindo isso a gerar o correspondente juízo 

por parte dos sete conselheiros que dirigem esta Casa.

Além desse exame anual de gestão financeira, o tCesP verifica, 

em separado, certos atos contratuais, admissões de pessoal, apo-

sentadorias e pensões, repasses a entidades não-governamentais, 

além de determinar, se necessárias, modificações em editais licita-

tórios (exame prévio de edital).

sabido e consabido que, a partir da década passada, iniciou-

se, no Brasil, a chamada reforma do estado, dinâmica que alcança 

a gestão responsável no uso do dinheiro público, o novo modelo 

de financiamento da previdência, da saúde e da educação, a agili-
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zação eletrônica dos procedimentos licitatórios, as parcerias com 
segmentos privados da economia, entre outras significativas mo-
dificações no agir administrativo. 

nesse cenário, esta Casa não poderia se esquivar de sua função 
pedagógica, a qual, apesar de não lhe estar constitucionalmente 
determinada, é sempre escopo de todos os que buscam, sincera-
mente, aperfeiçoar a máquina governamental, melhorando, bem 
por isso, a oferta de serviços à população.

Para essa salutar missão pedagógica, o tCesP promove, anu-
almente, dezenas de encontros com agentes políticos e servido-
res do estado e municípios jurisdicionados, produzindo, ademais, 
manuais básicos como o que ora se apresenta, destinados todos a 
melhor orientar os que militam na arrecadação e uso do dinheiro 
recolhido compulsoriamente da sociedade.

tais cartilhas de direito financeiro são, periodicamente, revistas 
e ampliadas à luz de mudanças no regramento legal e nos entendi-
mentos jurisprudenciais, notadamente os daqui desta Corte e dos 
tribunais superiores da nação.

neste ponto, importante ressaltar que as posições aqui ditas 
não são, necessariamente, imutáveis, dogmáticas, permanentes. e 
nem poderia ser diferente, conquanto o aprofundamento da análi-
se legal pode, em algum momento, indicar outros entendimentos.

no presente caso, o manual de orientação às prefeituras mu-
nicipais, nessa sua segunda edição, enriquece os conteúdos antes 
vistos, adicionando-lhes referências jurisprudenciais.

Redigida em linguagem simples, clara e objetiva, a vertente edi-
ção, tenho certeza, será fonte de ágil consulta por parte de con-
tabilistas, orçamentistas, procuradores, ordenadores de despesa e 
agentes do controle interno, externo e social.

ANTONIO ROQUE CITADINI

Presidente
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1. TRIBUNAL DE CONTAS - HISTÓRICO

o célebre filósofo grego, Aristóteles, já defendia em suas idéias 
e reflexões a necessidade do controle do dinheiro público, quando 
dizia que “o exame das contas e a escolha das magistraturas cons-
tituem o maior de todos os poderes... porquanto, para administrar 
os dinheiros públicos, comandar os exércitos e exercer as magis-
traturas mais importantes, é preciso um sentimento elevado”1.

“É necessário que, pela natureza das coisas, o Poder detenha o 
Poder”2. A frase de montesquieu, um dos formuladores do estado 
moderno, já mostrava a preocupação, ainda atual, de que o exercício 
do poder induz, quase que obrigatoriamente, a abusos, tornando-
se fundamental, por conta disso, a criação de controles para o ade-
quado uso do mesmo. surge daí, portanto, uma das principais fun-
ções dos órgãos de controle externo: acompanhar e zelar pelo bom 
uso dos recursos públicos postos à disposição dos Administradores 
Públicos. essa a principal função dos tribunais de Contas.

o tribunal de Contas foi criado, no Brasil, pelo decreto 966-A, 
de 07.11.1890.

Celso Antônio Bandeira de mello em “Funções do tribunal de 
Contas” in RdP 72/133, ressalta que “se o estado de direito su-
põe que todas as condutas estatais mantenham-se aprisionadas 

1 Aristóteles. A Política.
2 montesquieu. Do Espírito das Leis.
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14 Manual básico de orientação às prefeituras Municipais

aos parâmetros pré-traçados que lhe regulam os comportamen-
tos, para que o princípio da legalidade se imponha como um todo 
íntegro, sem fissuras, é indispensável não apenas sua submissão 
ao controle judicial, quando sua conduta seja agressiva aos direi-
tos subjetivos, mas é requisito também que exista um mecanismo 
controlador de toda a ação estatal, graças ao que possa ser recon-
duzido à legalidade, mesmo quando de sua conduta não haja re-
sultado violação de direito individual”

ensina, ainda, o ilustre mestre que “decorrência lógica e neces-
sária do estado de direito é a existência de um órgão controlador 
de toda a atividade estatal, ou seja, que nada escape ao controle de 
mecanismos destinados a evitar a ilegalidade. Ao lado de controles 
estruturais de comportamentos, institui-se, também, controle de 
contas.todas as despesas devem estar sujeitas ao controle de um 
órgão. É ele, no Brasil, o tribunal de Contas.

sem prejuízo do controle jurisdicional que é constituído por 
um dos órgãos do Poder, em relação às contas, todos se sujeitam 
ao controle dos tribunais de Contas”. 

1.1. Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária 
• Constituição Federal: artigos 70, 71 e 75.
• Constituição estadual: artigos 31,32 e 33.
• lei de Responsabilidade Fiscal : artigo 59.
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 

e patrimonial do estado, das entidades da administração dire-
ta e indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplica-
ção de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Poder 
legislativo, mediante controle externo e pelo sistema de contro-
le interno de cada Poder. o controle externo, a cargo do Poder 
legislativo, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas.

2. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

2.1. Composição e Organização
o tribunal de Contas do estado de são Paulo compõe-se 

de 7 (sete) Conselheiros, nomeados de conformidade com a 
Constituição do estado.
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Junto ao tribunal de Contas funciona a Procuradoria da Fazenda 
do estado, nos moldes estabelecidos em lei e segundo as regras do 
Regimento interno. As sessões do tribunal de Contas são sempre 
públicas, salvo aquelas destinadas a tratar de assuntos de natureza 
administrativa interna ou quando a preservação de direitos indivi-
duais e o interesse público o exigirem.

o tribunal de Contas compreende os seguintes órgãos delibe-
rativos:

 i.  tribunal Pleno;
 ii.  Primeira Câmara e segunda Câmara;
 iii.  Conselheiro Julgador singular.

2.2. Competência do Tribunal de Contas
• Constituição Federal: artigo 71.
• Constituição estadual: artigo 33.
• lei Complementar estadual no 709/93: artigo 2o.
É da competência do tribunal de Contas:
 i.  apreciar e emitir parecer sobre as contas prestadas anu-

almente pelo governador do estado;
 ii.  apreciar e emitir parecer sobre a prestação anual de 

contas da administração financeira dos municípios, ex-
cetuada a do município de são Paulo;

 iii.  julgar, no âmbito do estado e dos municípios, as contas 
dos gestores e demais responsáveis por bens e valores 
públicos da administração direta e autarquias, empre-
sas públicas e sociedades de economia mista, inclusive 
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, e 
as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte dano ao erário;

 iV.  acompanhar a arrecadação da receita dos Poderes 
Públicos sobre os quais tenha jurisdição;

 V.  apreciar, no âmbito do estado e dos municípios, para 
fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 
pessoal, a qualquer título, na administração direta e au-
tarquias, empresas públicas, sociedades de economia 
mista e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público, excetuadas as nomeações para cargo de provi-

mento em comissão;

tribunal de contas do estado de são paulo
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 Vi.  apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos con-
cessórios de aposentadoria, reforma ou pensão, ressal-
vada melhoria posterior que não altere o fundamento 
legal da concessão;

 Vii.  avaliar a execução das metas previstas no plano plu-
rianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamen-
to anual;

 Viii.  realizar, por iniciativa própria, da Assembléia legislativa, 
de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e au-
ditoria de natureza contábil, financeira, orçamentá-
ria, operacional e patrimonial, nos órgãos dos Poderes 
legislativo, executivo e Judiciário, do ministério Público 
e demais entidades referidas no inciso iii deste artigo;

 iX.  fiscalizar as aplicações em empresas de cujo capital so-
cial o Poder Público estadual ou municipal participe;

 X.  fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados 
pelo estado, mediante convênio, acordo, ajuste ou ins-
trumento congênere;

 Xi.  prestar as informações solicitadas pela Assembléia 
legislativa ou por comissão técnica sobre a fiscalização 
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patri-
monial, bem como sobre resultados de auditorias e ins-
peções realizadas;

 Xii.  aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de des-
pesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas 
em lei;

 Xiii.  assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, 
se verificada a ilegalidade;

 XiV.  sustar, se não atendido nos termos do inciso anterior, 
a execução do ato impugnado, comunicando a deci-
são à Assembléia legislativa ou à Câmara municipal 
competente;

 XV.  comunicar à Assembléia legislativa ou à Câmara 
municipal competente qualquer irregularidade verifica-
da nas contas ou na gestão públicas, enviando-lhe cópia 
dos respectivos documentos;
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 XVi.  encaminhar à Assembléia legislativa ou à Câmara 
municipal, conforme o caso, para sustação, os contratos 
em que se tenha verificado ilegalidade;

 XVii.  julgar convênios, aplicação de auxílios, subvenções 
ou contribuições concedidos pelo estado e pelos 
municípios a entidades particulares de caráter assisten-
cial ou que exerçam atividades de relevante interesse 
público;

 XViii.  julgar renúncia de receitas, contratos, ajustes, acordos e 
atos jurídicos congêneres;

 XiX.  julgar as contas, relativas à aplicação pelos municípios, 
dos recursos recebidos do estado ou por seu intermé-
dio, independentemente da competência estabelecida 
no item ii retro-transcrito;

 XX.  autorizar a liberação de fiança ou caução, ou dos bens 
dados em garantia, do responsável por bens e valores 
públicos;

 XXi.  verificar o ato que libere, restitua ou substitua caução 
ou fiança dada em garantia da execução de contrato ou 
ato jurídico congênere;

 XXii.  decidir os recursos interpostos contra as suas decisões e 
os pedidos de revisão e rescisão;

 XXiii.  expedir atos e instruções normativas, sobre matéria de 
suas atribuições e sobre a organização de processos que 
lhe devam ser submetidos, obrigando a seu cumpri-
mento, sob pena de responsabilidade; 

 XXiV.  decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por 
qualquer cidadão, partido político, associação ou sin-
dicato;

 XXV.  decidir sobre consulta que lhe seja formulada acerca de 
dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e 
regulamentares concernentes à matéria de sua compe-
tência, na forma estabelecida no Regimento interno do 
tCesP;

 XXVi.  expedir instruções gerais ou especiais, relativas à fiscali-
zação contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, exercida através do controle externo;

tribunal de contas do estado de são paulo
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 XXVii.  representar ao Poder competente do estado ou de 
município sobre irregularidade ou abuso verificado em 
atividade contábil, financeira, orçamentária, operacio-
nal e patrimonial e nos processos de tomada de contas;

 XXViii.  emitir parecer conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias, 
por solicitação de comissão técnica ou de inquérito da 
Assembléia legislativa, em obediência ao disposto no 
artigo 34, § 1o da Constituição do estado; e

 XXiX.  aplicar aos ordenadores de despesa, aos gestores e aos 
responsáveis por bens e valores públicos as multas e de-
mais sanções previstas na lei Complementar estadual 
no 709/93.

2.3. Tratamento
Ao tribunal Pleno compete o tratamento de egrégio tribunal; 

às Câmaras, o de egrégia Câmara e aos Conselheiros e substitu-
tos de Conselheiros, estes enquanto no exercício da função, o de 
excelência.

2.4. Jurisdição
• lei Complementar estadual no 709/93: artigos 14.e 15
• Constituição estadual : artigo 32, parágrafo único.
o tribunal de Contas tem jurisdição própria e privativa sobre 

as pessoas e matérias sujeitas à sua competência, a qual abrange 
todos os responsáveis, bem como seus fiadores, herdeiros e suces-
sores, e qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
de direito privado, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou ad-
ministre bens e valores públicos ou pelos quais o Poder Público 
responda, ou que, em nome deste assuma obrigações de qualquer 
natureza.

estão sujeitos à jurisdição do tribunal de Contas e só por deci-
são deste podem liberar-se de sua responsabilidade, estando obri-
gado a prestar contas:

 i.  os ordenadores de despesa, administradores, gestores e 
demais responsáveis por bens e valores públicos;

 ii.  qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou 
de direito privado que houver arrecadado ou recebido 
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depósito, auxílio, subvenção, e contribuição do estado 
ou município, ou tenha sob sua guarda e administração 
bens ou valores públicos;

 iii.  o servidor público civil ou militar que der causa a perda, 
extravio ou dano de bens e valores públicos, ou pelos 
quais este responda;

 iV.  qualquer pessoa ou entidade mantida, ainda que par-
cialmente, pelos cofres públicos;

 V.  os responsáveis por entidades jurídicas de direito pri-
vado que recebam contribuições parafiscais e prestem 
serviço de interesse público ou social;

 Vi.  quem receber benefício dos Poderes Públicos por ante-
cipação ou adiantamento;

 Vii.  todos quantos, por disposição legal, lhe devam prestar 
contas, incluídos os diretores de empresas, sociedades 
de economia mista ou fundações instituídas ou manti-
das pelo Poder Público e responsáveis por fundos espe-
ciais de despesa.

2.5. Prestação de Contas 
• Constituição estadual: artigo 32, parágrafo único.
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, de direito 

público ou de direito privado, que utilize, arrecade, guarde, geren-
cie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais 
o estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de 
natureza pecuniária.

2.6. Defesa dos Direitos dos Interessados
A defesa dos direitos dos interessados nos processos é assegu-

rada pelas formas seguintes, além de outras:
 i.  vista dos autos, nos Cartórios dos Conselheiros, por si 

ou por procurador, legalmente constituído;
 ii.  permissão de apresentação de documentos e alegações 

escritas, endereçadas ao julgador do feito;
 iii.  extração de certidões de ato ou termo processual, me-

diante pedido escrito, dirigido ao Presidente, ao Relator 
ou Julgador singular;

tribunal de contas do estado de são paulo
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 iV.  sustentação oral perante o tribunal Pleno ou às Câmaras, 
na forma estabelecida no artigo 104 do Regimento 
interno tCesP.

•  Regimento interno tCesP: artigo 104 - “No julgamento ou 
apreciação dos processos, os interessados poderão fazer susten-
tação oral, por si ou por seu advogado, desde que o tenham re-
querido ao Presidente da sessão”.

Nota: o tCesP admite a utilização de fac-símile para prática de atos processu-
ais sujeitos a prazos preclusivos e peremptórios, ficando a validade do procedi-
mento condicionada à apresentação do original no prazo de 48 horas.

•   Prazo Preclusivo - aquele durante o qual deverá ser cumprido 
ato processual; passado o referido prazo não é mais possível 
o seu cumprimento.

•   Prazo Peremptório - é o prazo que, não podendo ser alterado, 
é fatal e improrrogável. o decurso do prazo peremptório im-
porta na decadência da possibilidade de praticar o ato. 

2.7. Tramitação de processos  

2.7.1. Tramitação do processo de contas  
da Prefeitura Municipal
na entrega da prestação de contas anual da Prefeitura municipal 

será emitido recibo provisório atestando apenas o seu recebimen-

to. o recibo definitivo será expedido depois de feita a conferência 

da documentação encaminhada. o recibo definitivo atesta a regu-

laridade da entrega da prestação de contas. 

de posse dos documentos encaminhados quando da presta-

ção de contas anual, além de outros documentos encaminhados 

no decorrer do exercício examinado, os Agentes da Fiscalização 

Financeira procederão à fiscalização na respectiva Prefeitura 

municipal, de acordo com roteiro preestabelecido. encerrados os 

trabalhos de fiscalização, será elaborado relatório, juntado ao pro-

cesso das contas anuais. 

elaborado o relatório e feitas as conferências de praxe, além 

de outros procedimentos internos, o diretor de Fiscalização 

(Capital) ou Responsável pela unidade Regional (interior) en-
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caminhará os autos ao Conselheiro Relator do feito, que deter-

minará, se for o caso, a audiência prévia dos responsáveis pelas 

mesmas, fixando-lhes, por meio de publicação no diário oficial 

do estado de são Paulo, Caderno do Poder legislativo, seção do 

tribunal de Contas, o prazo de 15 (quinze) dias para alegar o 

que for de interesse. 

A prorrogação de prazo poderá ser requerida mediante pe-

tição dirigida ao Conselheiro Relator das contas, assinada pelo 

Prefeito ou procurador jurídico legalmente constituído, protoco-

lado na Capital ou em qualquer uma as unidades Regionais, até 

a data do vencimento normal do prazo anteriormente concedido 

(Regimento interno: artigo 192). 

decorrido o prazo, e desde que o mesmo não tenha sido pror-

rogado, o Conselheiro Relator, ouvindo, se entender necessário, os 

Órgãos técnicos da Casa, submeterá o processo de contas anuais à 

decisão da Câmara do tribunal. 

o Parecer prévio deverá ser proferido até o último dia do ano 

seguinte ao do recebimento das contas. emitido o Parecer e sendo 

ele favorável à aprovação das contas, a decisão será publicada e o 

feito encaminhado à Câmara municipal. 

do Parecer prévio emitido caberá somente pedido de reexame, 

por uma única vez, no prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua 

publicação no diário oficial do estado. 

Protocolado, o recurso será encaminhado ao relator, que pode-

rá indeferir in limine o pedido, se intempestivo ou nas hipóteses 

do artigo 133 do Regimento interno. 

o relator,  após manifestação dos órgãos instrutivos e técni-

cos, submeterá o feito ao tribunal Pleno, para apreciação, que 

deverá ocorrer até 31 de dezembro de ano subseqüente ao da 

data da sessão em que foram apreciadas as contas, com emissão 

do Parecer originário. 

independente da emissão de Parecer favorável ou desfavo-

rável, a Câmara do tribunal, poderá determinar a formação de 

autos apartados, sobre assuntos que entender devam ser assim 

tratados.

tribunal de contas do estado de são paulo
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2.7.2. Tramitação de Processo Apartado
os apartados serão formados com as principais peças do 

processo de contas. Poderão ser abertos diversos apartados 
para tratar de irregularidades referentes a uma mesma conta 
anual. o processo apartado será encaminhado ao Conselheiro 
Julgador singular. A critério do Conselheiro, a origem poderá ser 
notificada ou intimada, quantas vezes forem necessárias, para 
que alegue o que for de seu interesse. Apreciada a matéria, sen-
do considerada sanada a irregularidade que levou à formação 
do apartado, haverá a publicação da sentença no diário oficial 
do estado de são Paulo e o feito será arquivado. se as irregula-
ridades não forem sanadas, haverá, também, a publicação da 
sentença no d.o.e.

da decisão caberá Recurso ordinário, endereçado ao 
Presidente do tribunal de Contas do estado de são Paulo, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação no diário 
oficial. A competência para apreciação do recurso será da 
Câmara do tribunal.

Caberá, ainda, Ação de Revisão ou de Rescisão de Julgado, no 
prazo de 5 (cinco) anos, contados da decisão definitiva, se presen-
tes os fundamentos da ação.

2.8. Contagem de Prazos  
(Regimento Interno: artigos 205 e 206)

na contagem dos prazos, salvo disposição em contrário, excluir-
se-á o dia do começo e incluir-se-á o do vencimento. se o venci-
mento cair em dia de suspensão total ou parcial do expediente, o 
prazo considerar-se-á prorrogado até o primeiro dia útil seguinte. 
os prazos que se iniciarem ou vencerem aos sábados serão prorro-
gados por um dia útil.

os prazos contar-se-ão, em regra, da:
 i.  Publicação dos atos, despachos, decisões, ou do recebi-

mento da carta de ofício, salvo as exceções previstas em 
lei;

 ii.  entrada no protocolo, ou da assinatura da relação ou 
carga, quando se tratar do encaminhamento interno de 
autos ou papéis.
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2.9. Decisões do Tribunal Pleno ou das Câmaras do TCESP 
(Regimento Interno:artigo 109)

As decisões do tribunal Pleno ou das Câmaras constarão, con-
forme o caso, de:

2.9.1. Acórdãos (Decisão Colegiada), quando se tratar de:
 i.  decisões em processo de tomada de contas, bem como 

do exame da legalidade de qualquer despesa, inclusive 
contratos;

 ii.  Aprovação de preliminar de não conhecimento, em 
questão externa;

 iii.  decisões que importem em sustar despesas ou argüir, 
perante a Prefeitura municipal, qualquer ilegalidade (lei 
Complementar no 709/93: artigo 2o, incisos Xiii e Xiv);

 iV.  decisões em prejulgados em processos oriundos das 
Câmaras (Regimento interno: artigo 122);

 V.  Pedidos de revisão e de rescisão de julgado;
 Vi.  outras decisões que, a seu juízo, devam ser apresenta-

das dessa forma.

2.9.2. Deliberações, quando se tratar de:
 i.   incidente de inconstitucionalidade;
 ii.  decisão em prejulgados em resultado de consulta do 

Presidente ou das Câmaras;
 iii.  outras decisões que, por sua importância, devam ser 

apresentadas por essa forma.
o tribunal de Contas do estado de são Paulo publicou, no 

diário oficial de 24.2.2006, as deliberações acerca de fatos que 
mereceram destaques em suas decisões, cujos assuntos referem-
se tanto ao Poder executivo como ao legislativo e que se encon-
tram no site www.tce.sp.gov.br.

2.9.3. Pareceres, quando se tratar de:
 i.  Contas anuais da administração financeira do Poder 

executivo;
 ii.  Consultas;

 iii.  outras decisões, quando for requerido e aprovado pelo 

tribunal Pleno.

tribunal de contas do estado de são paulo
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2.9.4. Resoluções, quando se tratar de:
 i.  Aprovação do Regimento interno, do Regulamento da 

sua secretaria ou de suas alterações;
 ii.  Aprovação de instruções gerais ou especiais, relativas ao 

controle externo;
 iii.  outras decisões que, por sua natureza, devam ser apre-

sentadas dessa forma.

2.9.5. Decisões Simples, quando se tratar:
 i.  questões de natureza administrativa interna;
 ii.  ordem de arquivamento;
 iii.  mero deferimento;
 iV.  qualquer caso que admita essa apresentação.

2.10. Decisões do Conselheiro Julgador Singular 
(Regimento Interno: artigo 114).

os julgamentos singulares constarão de:
 i.  sentenças, quando se tratar das hipóteses dos incisos  

i a X do artigo 50 do Regimento interno.
 ii.  decisões simples, quando se tratar de mero deferimento.

2.11.  Decisão em Tomada ou Prestação de Contas  
(Lei Complementar no 709: artigos 28 e 40).

A decisão em processo de tomada ou prestação de contas pode ser:
 i.  Preliminar: decisão pela qual o Relator ou o tribunal de 

Contas, antes de se pronunciar quanto ao mérito das 
contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a noti-
ficação ou a audiência dos responsáveis ou, ainda, de-
terminar outras diligências necessárias à instrução do 
processo. 3 4 5

3 Processo: tC-3336/001/00 – Recurso ordinário contra julgamento que aplicou multa a Chefe 
de executivo municipal, pelo não atendimento à determinação desta Corte. A administração 
pública deve elucidar as irregularidades detectadas também dentro de sua esfera de ação. não 
foi o caso dos autos. Conhecido. improvido. v.u. doe: 28.9.2006.
4 Processo: tC-1271/009/00 – o descaso e a omissão da origem com relação aos documentos 
complementares à instrução dos autos demonstram a evidente abnegação do agente público 
na condução administrativa, o que contraria o ordenamento jurídico de regência e o atendi-
mento às determinações desta Corte. Aplico multa de 1.500 (um mil e quinhentas) uFesP’s ao 
sr. Prefeito municipal (...) – doe: 10.5.2005.
5 Processo: tC-11378/026/01 – Recurso ordinário – o requerente apenas comunicou a adoção 
de providêcias, sem, contudo, comprovar documentalmente a regularização das pendências. 
Conhecido. improvido. v.u. doe: 22.2.2006.
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 ii.  Final: decisão pela qual o tribunal de Contas julga 

regulares, regulares com ressalvas ou irregulares as 

contas.

 iii.  terminativa: decisão pela qual o tribunal de Contas or-

dena o trancamento das contas que forem consideradas 

iliquidáveis.

2.12. Recursos (Lei Complementar no 709/93:  
artigo 51. Regimento Interno: artigos 132 e 135).

 i.  em todos os processos submetidos ao tribunal de Contas 

será assegurada ampla defesa ao responsável ou interes-

sado6. os recursos serão formulados em petição, na qual 

constem os fundamentos de fato e de direito e o pedido de 

nova decisão. Poderão interpor recurso o interessado no 

processo, o ministério Público e o terceiro prejudicado.

 ii.  A petição de interposição de qualquer recurso será en-

tregue no Protocolo geral (Capital) ou no Protocolo de 

qualquer uma das unidades Regionais.

 iii.  o respectivo recurso deve ser formulado em petição, na 

qual constem os fundamentos de fato e de direito e o pe-

dido de nova decisão, podendo ser indeferida caso não 

estiver redigida em termos; não se achar devidamente 

formalizada; for manifestamente impertinente, inepta 

ou protelatória; for assinada por parte ilegítima ou for 

intempestiva (Regimento interno: artigos 132 e 133).

 iV.  salvo na hipótese de má-fé, o interessado não será preju-

dicado pela interposição de um recurso por outro, des-

de que respeite o prazo do recurso cabível (Regimento 

interno: artigo 136). Assim, caso o interessado tenha in-

gressado com Pedido de Reexame quando o correto seria 

o Recurso ordinário, o mesmo será aceito, desde que te-

nha sido protocolado no prazo de 15 (quinze) dias conta-

6 tC-0257/026/99 – Recurso ordinário – Ampla defesa – violação a seu princípio garantidor 
– ocorrência – Falta de notificação dos recorrentes, alcançados pela condenação imposta 
– Preliminar acolhida – Julgamento declarado nulo – Recurso provido – doe: 15.10.2003.

tribunal de contas do estado de são paulo
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dos da publicação da decisão no diário oficial do estado 

de são Paulo, uma vez que esse é o prazo correto.

2.13. Recursos Admissíveis
são admissíveis os seguintes recursos:

2.13.1. Recurso Ordinário  (Lei Complementar 709:  
artigos 56 e 57. Regimento Interno:artigos 138 a 141).
 i.  Cabe recurso ordinário, que terá efeito suspensivo, das 

decisões finais do Conselheiro Julgador singular e das 

Câmaras. será interposto no prazo de 15 (quinze dias), 

contados da publicação no diário oficial, da decisão 

objeto do recurso.

 ii.  será formulado em petição em que constem os funda-

mentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.

 iii.  será dirigido ao Presidente do tribunal, que designará o 

Relator.

 iV.  o julgamento será feito pelas Câmaras, se o Recurso 

ordinário for interposto contra decisão ou despacho 

terminativo do feito do Conselheiro singular; ou pelo 

tribunal Pleno, se o Recurso for interposto contra deci-

são das Câmaras.

2.13.2. Pedido de Reconsideração (Lei Complementar  
no 709/93: artigos 58 a 61.Regimento Interno: artigos 142 a 147).
 i.  Cabe pedido de reconsideração, com efeito suspensivo, 

da decisão de competência originária do tribunal Pleno. 

são exemplos de decisões originárias: exame prévio de 

edital, denúncia, consultas, ações de revisão e rescisão de 

julgado.

 ii.  Poderá ser formulado uma única vez e será interposto 

no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da 

decisão no diário oficial.

 iii.  o pedido de reconsideração será apresentado ao 

Conselheiro Relator do feito e, após devidamente ins-

truído, apreciado pelo Plenário.
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2.13.3. Agravo (Lei Complementar no 709/93:  
artigos 62 a 65. Regimento Interno: artigo 148).
a.  será admitido o agravo, sem efeito suspensivo, em processo 

de natureza jurisdicional, de decisão preliminar ou despacho 

do Presidente ou do Conselheiro Relator, tendo como funda-

mento:

 i.  ilegalidade ou imperfeita aplicação da lei;

 ii.  errônea ou imperfeita apreciação da prova dos autos;

 iii.  Contradição com a jurisprudência do tribunal de 

Contas; ou

 iV.  inoportunidade de providência determinada pela deci-

são preliminar ou despacho, quando a questão princi-

pal requerer por sua natureza, solução diversa.

b.  o agravo será interposto dentro de 5 (cinco) dias, contados 

da publicação no diário oficial ou ciência da parte da deci-

são ou do despacho objeto do recurso.

c.  interposto o agravo, em petição fundamentada, poderá o 

Presidente ou Conselheiro, dentro de 5 (cinco) dias, reformar a 

decisão ou despacho. não o fazendo, será o recurso submetido 

a julgamento da respectiva Câmara ou do tribunal Pleno.

2.13.4. Embargos de Declaração (Lei Complementar  
no 709/93: artigos 66 a 69. Regimento Interno: artigos 149 a 154).
a.  Cabem embargos de declaração nos julgamentos de compe-

tência de Conselheiro Julgador singular, das Câmaras e do 

tribunal Pleno, quando a decisão:

a.1. Contiver obscuridade, dúvida ou contradição; ou

a.2. omitir ponto sobre o qual deveria pronunciar-se.

b.  os embargos de declaração suspendem o prazo para interpo-

sição de outros recursos.

c.  os embargos de declaração serão opostos dentro de 5 (cinco) 

dias, contados da publicação da decisão no diário oficial, em 

petição dirigida ao Conselheiro Julgador singular ou Relator, 

na qual será indicado o ponto obscuro, duvidoso, contraditó-

rio ou omisso.

d.  o Conselheiro Julgador singular decidirá dos embargos den-

tro de 15 (quinze) dias. no caso de decisão colegiada, o Relator 

tribunal de contas do estado de são paulo
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encaminhará os embargos para julgamento, até a segunda 

sessão seguinte a sua apresentação, proferindo o voto.

2.13.5. Pedido de Reexame (Lei Complementar no 709/93: 
artigos 70 e 71. Regimento Interno: artigos 155 a 161).
 i.  do parecer prévio emitido sobre as contas anuais dos 

Prefeitos municipais, caberá somente pedido de reexa-

me, formulado uma única vez7.

 ii.  o pedido de reexame terá prioridade sobre os demais 

processos e terá efeito suspensivo.

 iii.  o pedido de reexame deve ser apreciado até 31 de de-

zembro do ano subseqüente ao da data da sessão que 

foram apreciadas as contas, com emissão do parecer 

originário.

 iV.  será interposto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, con-

tados da publicação do parecer prévio no diário oficial 

e será dirigido ao Conselheiro Relator do feito.

 V.  o Conselheiro Relator, após manifestação dos órgãos 

instrutivos e técnicos, submeterá o feito ao tribunal 

Pleno para apreciação.

7 Processo: tC-1835/026/01 – Assunto: Pedido de Reexame de parecer favorável à aprovação das 
contas do município, exercício de 2001. 1. trata-se de pedido de reexame, interposto pelo senhor 
Prefeito de (...), de parecer favorável às contas anuais do município, exercício de 2001, emitido 
pela e. segunda Câmara, na sessão de 12.8.03. 2. Consta do v. acórdão (fls. 116/117) que as con-
tas receberam parecer favorável, mas “com ressalva das falhas subsistentes nos itens............... “ 
o parecer também determinou a formação de autos apartados para tratar “dos subsídios pagos 
ao vice-Prefeito e da acumulação com as remunerações de dois cargos de cirurgião dentista, do 
contrato de aquisição direta de medicamentos por intermédio da união dos municípios da (...) 
e da aquisição direta de combustíveis”. 3. inconformado, o senhor Prefeito apresentou pedido 
de reexame, fundamentado ... Argumenta, em síntese, que as falhas apontadas pela Auditoria 
encontram-se justificadas. Assim, as despesas realizadas devem ser julgadas regulares, sem re-
comendações. 4. o pedido de reexame é tempestivo. Ainda assim, indefiro liminarmente seu 
processamento, tendo em vista que falta ao senhor Prefeito legítimo interesse para recorrer. o 
parecer foi favorável à aprovação das contas..... As “recomendações” formuladas não represen-
tam nenhuma sanção. visam apenas à melhoria das contas e da administração municipal, inse-
rindo-se na atividade pedagógica que esta Corte normalmente exerce......... no exame de contas 
anuais não há, evidentemente, espaço para exame de despesas pontuais, tópicas, que devem 
realmente ser objeto de exame em autos próprios, nos termos das instruções do tribunal. Pelo 
mesmo motivo, não há como cancelar a determinação de que certas despesas sejam objeto 
de exame individualizado. elas foram objeto de censura da Auditoria, impondo-se, pois, se-
jam devidamente examinadas, em autos próprios. A formação de autos apartados não implica, 
evidentemente, em reprovação dessas despesas, sendo possível até que venham a ser, a final, 
proclamadas regulares. em suma, nem a formulação de recomendações, nem a determinação 
de formação de autos apartados, acarreta gravame ao Recorrente ou ao município, motivo pelo 
qual falta pressuposto de admissibilidade do recurso. Publique-se. doe: 15.10.2003.
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2.14. Ações de Revisão e Rescisão de Julgado

2.14.1. Ação de Revisão (Lei Complementar Estadual  
no 709/93:artigos 72 a 75.Regimento Interno: artigos 162 a 169).
a.  Caberá pedido de Revisão das decisões passadas em julgado 

em processo de tomada de contas.
b.  A Revisão somente terá por fundamento:

b.1.  erro de cálculo nas contas;
b.2.  omissão ou erro de classificação de qualquer verba;
b.3.  Falsidade de documentos em que se tenha fundado a 

decisão;
b.4.  superveniência de documentos novos, com eficácia so-

bre a prova produzida.
c.  será pedida até 5 (cinco) anos, contados do trânsito em jul-

gado da decisão.
d.  deverá ser apresentada ao Presidente do tribunal de Contas, 

em petição fundamentada e documentada, pelo dirigente, 
ordenador ou responsável, ou por seus herdeiros, sucessores 
ou fiadores, ou pelo ministério Público.

e.  o pedido será indeferido pelo Presidente quando não aten-
der às prescrições da lei Complementar no 709/93. se defe-
rido, será o pedido processado, facultando-se a produção de 
novas provas.

f.  Ao final, o pedido será julgado pelo tribunal Pleno, que man-
terá a decisão anterior ou, reformando-a no todo ou em parte, 
determinará as providências cabíveis.

g.  das decisões do tribunal Pleno, acolhendo ou não o pedido 
de revisão, caberá tão-somente o pedido de reconsideração 
(vide item 2.13.2).

2.14.2. Ação de Rescisão de Julgado 
(lei Complementar estadual no 709/93,artigos 76 a 77. 

Regimento interno: artigos 170 a 175).
a.  É cabível a rescisão de julgado, excluídos os casos em que seja 

cabível a revisão de julgado.
b.  A Rescisão terá por fundamento:

b.1.  decisão proferida contra literal disposição de lei;
b.2.  Falsidade não alegada na época do julgamento;

tribunal de contas do estado de são paulo
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b.3.  superveniência de documentos novos, com eficácia so-
bre a prova produzida ou a decisão exarada.

c.  será requerida, uma só vez, até 5 (cinco) anos da publicação 
do julgado rescindendo.

d.  deverá ser apresentada ao Presidente do tribunal de Contas 
pelos gestores ou dirigentes de órgãos da administração di-
reta, autarquias, empresas públicas, sociedades de econo-
mia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público municipal e ministério Público.

e.  Contra o despacho do Presidente que indeferir in limine o pe-
dido de rescisão, caberá recurso de agravo (vide item 2.13.3).

f.  o pedido será julgado pelo tribunal Pleno, que apreciará as 
preliminares porventura argüidas, decidindo, em seguida, 
pela procedência ou não do pedido. em caso afirmativo, res-
cindirá o julgado contra o qual foi interposta a rescisão, para 
o efeito de poder ser revisto administrativamente o ato que 
deu causa ao pedido. 

g.  das decisões do tribunal Pleno, acolhendo ou não o pedido 
de rescisão, caberá tão somente o pedido de reconsideração 
(vide item 2.13.2)

2.15. Formulação de consultas ao tribunal de contas 
(regimento interno: artigos 224 a 231)

a.  As consultas podem ser formuladas por intermédio dos che-
fes dos Poderes executivo ou legislativo, e pelos dirigentes 
das entidades da administração indireta e fundacional dos 
municípios, constando de exposição precisa da dúvida, com 
formulação de quesitos. depois de protocoladas serão enca-
minhadas à Presidência, que decidirá sobre o seu cabimento.

b.  o tribunal Pleno resolverá sobre as consultas que lhe forem 
feitas acerca de dúvidas suscitadas e aplicação das disposi-
ções legais concernentes à matéria de sua competência, des-
de que não envolva caso concreto ou ato consumado.

c.  o tribunal Pleno poderá, excepcionalmente, apreciar o mé-
rito de consulta que contenha individualização da situação 
fática apresentada, caso o recomende relevante razão de in-
teresse público.
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d.  os pareceres emitidos em virtude de consulta terão força 
obrigatória, importando em prejulgamento do tribunal, sal-
vo deliberação em contrário emitida pelo tribunal Pleno. o 
prejulgamento emanado em relação ao consulente não im-
portará na fixação de orientação normativa para a adminis-
tração em geral.

e.  se fatos ou argumentos novos importarem modificação do 
parecer é facultado ao tribunal, por iniciativa do Presidente 
ou qualquer Conselheiro, reexaminar ex officio o ponto de 
vista firmado em parecer, submetendo ao tribunal Pleno 
para apreciação.

f.  ocorrendo alteração do prejulgado, a orientação que vier a 
ser adotada terá força obrigatória, a partir da sua publicação, 
em relação aos órgãos da administração já submetidos aos 
efeitos do prejulgado modificado.

2.16. Autuação dos processos
os processos serão autuados e receberão a seguinte configura-

ção numérica:
tC - XXXXXX / YYY / zz
XXXXX é o número dado pelo protocolo que pode variar de 1 até 

um número indeterminado.
YYY é o número da sede ou Regional que autuou o processo. 

ex.: se o processo for autuado na Regional de são José dos Campos 
– uR-7, o meio do número do processo será 007, se for autuado 
na Regional de Bauru, que é uR-2, o meio do número do processo 
será 002 e, se for protocolado na sede, será 026.

zz.referente ao exercício em que está sendo protocolado o pro-
cesso. Assim 2006 ⇒ 06; 2007 ⇒ 07

nos processos que tratam das contas do Poder executivo é feita a 
juntada do ofício, devidamente recebido pelo Prefeito municipal, que 
comprova a prévia ciência em relação ao processo de fiscalização.

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DA PREFEITURA

A Prestação Anual de Contas da Prefeitura municipal deverá 
ser encaminhada no prazo e em conformidade com as exigências 

prestação de contas anual da prefeitura
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estabelecidas nas instruções Consolidadas tCesP no 02 de 2002, 

disponíveis no site www.tce.sp.gov.br, conforme segue:

3.1. Prazo de encaminhamento da Prestação de Contas 
Até 31 de março do ano subseqüente ao exercício findo.

3.2.Conseqüências do não encaminhamento da Prestação 
de Contas 

Consoante determina o artigo 35, caput e inciso ii, da 

Constituição Federal, os municípios poderão sofrer intervenção 

do estado, no caso de não prestarem as contas devidas, na forma 

da lei. determinação no mesmo sentido encontra-se estatuída no 

artigo 149 da Constituição do estado de são Paulo.

3.3. Conseqüências do não encaminhamento dos 
documentos solicitados pelos auditores do TCESP*

Consoante determina o artigo 25, § 1o da lei Complementar 

estadual no 709/93  “Nenhum processo, documento ou informação 

poderá ser subtraído às inspeções do Tribunal de Contas, a qualquer 

pretexto, sob pena de responsabilidade”.

outrossim determina sobredito diploma legal, em seu artigo 

104, caput e inciso v:  “o tribunal de Contas poderá aplicar multa 

de até 2.000 (duas mil)  vezes o valor da unidade Fiscal do estado 

de são Paulo (uFesP) ou outro valor unitário que venha a subs-

tituí-la, aos responsáveis por: v- sonegação de processo, docu-

mento ou informação, em inspeções ou auditorias realizadas pelo 

tribunal de Contas”. 

3.4. Documentos que deverão compor a Prestação de Contas

3.4.1. Instruções consolidadas TCESP no 02, de 2002: artigo 1o

dispõem sobre o exercício do controle externo, compreenden-

do a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial e, ainda, quanto à legalidade, legitimidade e economi-

cidade, no âmbito municipal, de todos os órgãos e pessoas sujeitas 

a sua jurisdição. de acordo com as instruções em epígrafe, a pres-

tação de contas deverá conter a seguinte documentação:
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 i.  Relatório de atividades desenvolvidas e dados estatísti-

cos, na seguinte apresentação:

a.  atividades desenvolvidas compreendendo:  

•  exposição sobre as demonstrações contábeis e seus 

resultados, 

•  as principais realizações nas diversas áreas do go-

verno municipal. 

b.  dados estatísticos: atualizações do banco de da-

dos deste tribunal, denominado siAP - sistema de 

informação da Administração Pública, em disquete 

requisitado pelo Programa;

•  o programa siAP encontra-se disponível no site 

www.tce.sp.gov.br

 ii.  Certidão com os nomes dos responsáveis pelo executivo 

(Prefeito e vice-Prefeito), controle interno, tesouraria, al-

moxarifado, patrimônio e fundos especiais com os respec-

tivos períodos de gestão, afastamentos e substituições.

•  os afastamentos poderão ocorrer em virtude de férias, 

licença-prêmio, licença-saúde, licença-maternidade, 

etc.

* Processo: tC-14537/026/06 – Prefeitura municipal de (...) – Assunto: Ausência de prestação 
de contas do exercício de 2005. descumprimento do prazo previsto no § 1º do art. 24 da lei 
Complementar n.º 709/93, bem como do artigo 1º  das instruções 2/2002 – vistos, relatados 
e discutidos os autos. A e. Primeira Câmara do tribunal de Contas do estado de são Paulo, 
em sessão de 30 de maio de 2006, pelo voto dos Conselheiros eduardo Bittencourt Carvalho, 
Presidente e Relator, edgard Camargo Rodrigues e Cláudio Ferraz de Alvarenga, por restarem 
configuradas as hipóteses previstas nos incisos ii e iii do art. 104 da l.C. n.º 709/93, uma vez 
que o Chefe do executivo de (...) omitiu-se do dever de, no prazo legal, prestar contas de sua 
Administração, bem como por não ter ele atendido à notificação que lhe foi dirigida, decidiu 
aplicar multa ao senhor (...), Prefeito, em valor equivalente a 2.000 uFesP’s, a qual deverá ser 
recolhida no prazo de 30 dias, nos termos e para os fins do disposto no art. 3º, ii, da lei estadual 
n.º 11.077, de 20.03.02. Considerando também que, a conduta omissiva constatada, à luz do art. 
35, ii, da Constituição Federal, reproduzido no art. 149, ii, da Carta Constitucional Paulista, en-
seja a intervenção no município, determinou a expedição de ofício ao exmo. senhor governador 
do estado, acompanhado de cópia da presente decisão, para as medidas cabíveis. determinou 
ainda, tendo em conta a regra do art. 1º, vi, do decreto-lei n.º 201, de 27.02.67, que define a 
situação verificada como “crime de responsabilidade”, sujeito a julgamento do Poder Judiciário, 
seja oficiado ao ministério Público, enviando-se-lhe cópia do decidido, para as providências 
pertinentes. determinou por fim, seja também oficiado ao Presidente da Câmara legislativa de 
(...), dando-lhe conhecimento da presente decisão, para a adoção dos procedimentos julgados 
necessários. Ficam, desde já, autorizadas aos interessados vista e extração de cópia dos autos, 
em Cartório. Publique-se. são Paulo, em 19 de junho de 2006. eduardo Bittencourt Carvalho 
– Presidente e Relator - doe: 22.6.2006.

prestação de contas anual da prefeitura
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•  se não ocorreram afastamentos ou substituições, fazer 

constar expressamente na certidão.
 iii.  Cópia da lei de fixação dos subsídios e eventuais altera-

ções e folhas de pagamentos mensais dos   srs. Prefeito, 
vice – Prefeito e secretários municipais.

 iV.  Balanço orçamentário (Anexo 12 da lei no 4.320/64).
 V.  Balanço Financeiro (Anexo 13 da lei no 4.320/64).
 Vi.  demonstrações das variações Patrimoniais (Anexo 15 

da lei no 4.320/64
 VII.  Balanço Patrimonial (Anexo 14 da lei no 4.320/64).
 VIII.  Cópia do Balanço Patrimonial do exercício anterior 

(Anexo 14 da lei no 4.320/64);
 IX.  Comparativo da Receita orçada com a Arrecadada 

(Anexo 10 da lei no 4.320/64).
 X.  Comparativo da despesa Autorizada com a Realizada 

(Anexo 11 da lei no 4.320/64).
 XI.  demonstrativo da dívida Fundada (Anexo 16 a lei no 

4.320/64).
 XII.  demonstrativo da dívida Flutuante (Anexo 17 da lei no 

4.320/64).
 XIII.  demonstrativo da despesa e Receita segundo as catego-

rias econômicas (Anexo 01 da lei no 4.320/64).

 XIV.  demonstrativo da despesa por funções, programas e 
subprogramas (Anexo 05 da lei no 4.320/64).

 XV.  quadro consolidado das despesas por categoria econô-
mica (Anexo 02 da lei no 4.320/64).

 XVi.  Cópia do boletim de caixa e bancos de 31 (trinta e um) 
de dezembro e respectiva conciliação bancária, identifi-
cando as contas de depósito:
a. na área da saúde:

1. dos recursos próprios; 
2. dos recursos do sistema Único de saúde – sus; 
3. dos demais recursos. 

b. na área do ensino: 
1.  dos recursos próprios repassados decendialmente; 
2.  dos recursos do Fundo de manutenção e desen-

volvimento do ensino Fundamental e de valori-

zação do magistério – FundeF;

3. dos demais recursos .
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 XVii.  Relação de Restos a Pagar, identificando os valores pro-
cessados e os não processados, destacando separada-
mente : 
a. na  área da saúde :

1. empenhados com recursos próprios;
2. empenhados com recursos do sus;
3. empenhados com outros recursos.

b. na  área do ensino: 
1.  empenhados com recursos próprios, separados 

por função e subfunção;
2. empenhados com recursos do FundeF;
3. empenhados com outros recursos;

c. demais despesas: 
1. empenhadas com recursos próprios;
2. empenhadas com outros recursos.

d.  despesas contraídas no último ano de mandato do 
Prefeito (quando for o caso) : 
1. nos primeiros quatro meses;
2. nos últimos oito meses;

•  lei Federal no 4.320/64: artigo 36. 
 XViii.  Cópia dos balancetes da receita e da despesa de dezem-

bro, inclusive extra-orçamentária, abrangendo os fun-
dos especiais.

 XiX.  quadro demonstrativo dos créditos adicionais , de con-
formidade com o Anexo 6;

 XX.  Certidão expedida pelo Conselho Regional de Conta-
bilidade, comprovando a habilitação profissional  dos 
responsáveis pelos balanços e demonstrações contábeis.
•  será aceita a Certidão obtida por meio do site do 

Conselho Regional de Contabilidade na internet.
 XXi.  Relação das licitações realizadas, separadas por mo-

dalidade, constando no do processo, no da licitação, 
data da abertura, objeto, vencedor(es), valor e data 
de eventual contrato, identificando as pertinentes à 
saúde e ao ensino;
•  lei Federal no 8.666/93 e alterações posteriores: ar-

tigo 22.

prestação de contas anual da prefeitura
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•  modalidades = convite, tomada de preços, concorrên-
cia, leilão,concurso e pregão (presencial ou eletrônico).

 XXii.  Relação das despesas efetuadas com dispensa ou ine-
xigibilidade de licitação, nos casos enquadrados na exi-
gência de ratificação  do ato (artigo 26 da lei Federal no 
8666/93 e suas alterações), constando número do pro-
cesso , data da abertura, objeto, valor, fornecedor e data 
da publicação da ratificação, identificando as pertinen-
tes à saúde e ao ensino;
•  lei Federal no 8.666/93 e suas alterações: artigo 26.
•  não é necessário relacionar as despesas que se enqua-

drem nos incisos i e ii do artigo 24 da lei Federal no 
8.666/93 e suas alterações, ou seja, as concernentes a 
compras e serviços no importe de até R$ 8.000,00; e as 
pertinentes a obras e serviços de engenharia no valor 
de até R$ 15.000,00, por se tratarem de dispensa pelo 
valor, e que, portanto, não necessitam de ratificação;

•  se não houver,  fazer declaração negativa.
 XXiii.  Relação dos contratos, inclusive aditamentos, convê-

nios e operações de crédito firmados no exercício, men-
cionando no do ajuste, data, interessado, objeto, valor, 
modalidade da licitação ou fundamento da dispensa ou 
inexigibilidade;

 XXiV.  Revogado pelo Aditamento 04/05 às instruções 02/02;
 XXV.  Revogado pelo Aditamento 04/05 às instruções 02/02;
 XXVi.  Relação dos contratos de concessão e permissão de ser-

viços públicos, firmados ou em vigor no exercício em 
exame, constando: 
• Contratado;
• objeto;
• data de início;
• encerramento do ajuste;
• Órgão;
•  Comissão ou responsável pela fiscalização da execu-

ção do ajuste;
•  deverão ser também relacionados os contratos em vi-

gor no exercício em exame mesmo que firmados em 
outros exercícios;
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•  se não houver,  fazer declaração negativa.
•  Concessão: é a delegação contratual ou legal da execu-

ção do serviço, na forma autorizada e regulamentada 
pelo executivo. o contrato de concessão é ajuste de 
direito Administrativo, bilateral, oneroso, comutativo 
e realizado intuitu personae. (hely lopes meirelles in  
direito Administrativo)
ex.: Contrato de Concessão de transporte Coletivo 
intramunicipal.

•  Permissão: é, em princípio, discricionária e precária, 
mas admite condições e prazos para exploração do 
serviço a fim de garantir rentabilidade e assegurar a 
recuperação do investimento do permissionário, vi-
sando atrair a iniciativa privada. serviços permitidos 
são todos aqueles em que a Administração estabelece 
os requisitos para a sua prestação ao público e, por ato 
unilateral (termo de permissão), comete a execução 
aos particulares que demonstrarem capacidade para 
seu desempenho. (hely lopes meirelles in  direito 
Administrativo)
ex.: Boxes da Rodoviária, do mercado municipal, etc.

 XXVii.  Relação dos auxílios, subvenções e contribuições rece-
bidos do estado
•  se não houver, fazer declaração negativa.

XXViii.  Relação dos auxílios, subvenções e contribuições rece-
bidos da união para a área da saúde.

 XXiX.   Relação de todos repasses efetuados no exercício, ori-
ginários dos vigentes Contratos de gestão, termos de 
Parceria e Convênios de valor global inferior ao que se 
refere a letra “c” do inciso ii do artigo 23 da lei Federal 
no 8.666/93, separados por modalidade, acompanhada 
dos pareceres conclusivos correspondentes, nos termos 
do inciso X do artigo 1o deste Aditamento, indicando, 
respectivamente:
a.  número do ajuste;
b.  nome da organização social, organização da socie-

dade Civil de interesse Público ou conveniada;

prestação de contas anual da prefeitura
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c.  objeto (entidade pública gerenciada, programa, pro-
jeto ou serviço);

d.  data;
e.  vigência;
f.  eventuais aditamentos (data, valor e objeto);
g. valor total atualizado de cada ajuste;
h. valor repassado no exercício, por ajuste;
i. valor residual não repassado, por ajuste. 

Além de:
Relatórios trimestrais de atividade da Comissão de Avaliação da 

execução de todos Contratos de gestão, acompanhados de com-
provante de remessa ao secretário da Pasta correspondente e à 
Assembléia legislativa do estado (inciso XXiX com  redação dada pe-

los incisos ii e iii do artigo 5o do Aditamento 04/05) ;

 XXX.   Relação das obras de arte e objetos históricos adquiridos 
no período, indicando o valor comercial e de aquisição, 
importância histórica e origem (nacional  ou estrangeira);

 XXXi.   Cópia do mapa de Precatórios do tribunal de Justiça e 
ofícios Requisitórios da Justiça do trabalho e relação de 
pagamentos efetuados à conta de precatórios judiciais, da 
qual constem origem da ação,valor e data de pagamentos;
•  se não houver, fazer declaração negativa.
•  Precatório: Carta ou requisição expedida ao Presidente 

do tribunal pelo magistrado da execução da sentença, 
em que a Fazenda Pública foi condenada a pagamento 
de quantia líquida e certa, a fim de que se expeçam 
as necessárias ordens de pagamento às repartições 
pagadoras. (José Cretella Júnior in Comentários à 
Constituição Brasileira de 1988).

 XXXii.  Relação das ações negociadas (aquisição e venda), na qual 
conste:

Empresa Tipo Quantidade Valor
Instituições 

Envolvidas nas 
Operações

•  se não houver fazer, declaração negativa.

 XXXiii.  declaração sobre a existência de fundos especiais e par-

ticipação em:
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- sociedades de economia mista;

- empresas públicas;

-  fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder 

Público);

- autarquias;

-  consórcios entre municípios ou entidades municipais, 

citando: as denominações, endereços, telefones, horá-

rio de funcionamento e respectivos dirigentes; 

•  se não houver, fazer declaração negativa.

•  Fundos especiais: constitui fundo especial o produto 

de receitas especificadas que, por lei, se vinculam à re-

alização de determinados objetivos ou serviços, facul-

tada a adoção de normas peculiares de aplicação. 

ex.: Fundo de aposentadorias e pensões dos servido-

res públicos municipais.

 XXXiV.  declaração acerca do montante de receitas relativas à 

arrecadação de multas previstas na legislação de trân-

sito, por infrações praticadas no uso das vias terrestres 

do município, em função de convênio de delegação de 

competências do Código de trânsito Brasileiro, celebra-

do com o estado; 

 XXXV.  declaração acerca do montante aplicado em des-

pesas com sinalização, engenharia de tráfego, de 

campo,policiamento, fiscalização e educação do 

trânsito,em função das receitas referidas no inciso 

anterior; 

 XXXVi.  Relação, por meio eletrônico, dos adiantamentos con-

cedidos, de conformidade com o programa disponibili-

zado por este tribunal com ofício de encaminhamento 

assinado pelo responsável;

•  se não foram concedidos adiantamentos a funcionários 

para realizarem despesas, fazer declaração negativa.

XXXVii.  Cópia da publicação anual dos valores dos subsídios e 

das remunerações dos cargos e empregos públicos.

•  Constituição Federal:  artigo 39, § 6o (parágrafo inclu-

ído pela emenda no 19/98) - “os Poderes executivo, 

prestação de contas anual da prefeitura

24200003 miolo.indd   39 8/8/07   1:16:24 PM



40 Manual básico de orientação às prefeituras Municipais

legislativo e Judiciário publicarão anualmente os va-
lores do subsídio e da remuneração dos cargos e em-
pregos públicos”.

•  se não foram efetuadas as publicações, fazer declara-
ção negativa.

 XXXViii.  Cópia da norma instituidora do Conselho a que se refe-
re o artigo 4° da lei Federal n° 9.424/96.
•  se já foi enviada em exercício anterior, encaminhar 

somente as alterações ocorridas no exercício, ou, de-
claração negativa se não ocorreram.

 XXXiX.   Cópia da norma instituidora do Plano de Carreira e 
Remuneração do magistério (artigo 9o da lei Federal no 
9424/96);
•  lei Federal n° 9.424/96: artigo 9°.
•  se já foi enviada em exercício anterior, encaminhar 

somente as alterações ocorridas no exercício, ou, de-
claração negativa se não ocorreram.

 Xl.   Cópia do termo de convênio e respectiva lei autorizado-
ra da municipalização, parcial ou total, do ensino, se for 
o caso.
•  se já foi enviada em exercício anterior, encaminhar 

somente as alterações ocorridas no exercício, ou, de-
claração negativa se não ocorreram.

 Xli.   Cópia da lei municipal que regulamenta a realização de 
despesas sob o regime de adiantamento.
•  se já foi enviada em exercício anterior, encaminhar 

somente as alterações ocorridas no exercício, ou, de-
claração negativa se não ocorreram.

 Xlii.   Cópia do Plano municipal de saúde e sua respectiva 
aprovação pelo Conselho municipal de saúde- Cms;

 Xliii.  Cópia da lei de criação do Fundo municipal de saúde- 
Fms;

 XliV.  Cópia da lei de criação do Conselho municipal de saúde-
Cms;

 XlV.  Cópia da portaria que habilitou o município no mode-
lo de atenção e da gestão do sus – sistema Único de 
saúde.
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 XlVi.   protocolo de entrega da Programação Pactuada 
integrada – PPi;
•  PPi - dá a dimensão da responsabilidade no atendi-

mento da população, residente e da referência dos 
outros municípios - estabelece as ações, parâmetros e 
metas municipais.  

 XlVii.  Certidão contendo a composição do Conselho municipal 
de saúde, bem como sua respectiva representatividade 
distribuída entre usuários, trabalhadores de saúde e 
prestadores de serviços.

 XlViii.  Cópia dos pareceres do Conselho municipal de saúde 
sobre as fiscalizações e acompanhamento do desenvol-
vimento das ações e serviços da saúde.

 XliX.  Resumo Anual da folha de pagamento da saúde vistada 
pelos membros do Cms;

 l.  declaração expedida pelo Conselho municipal de saúde 
indicando se foram apreciadas eventuais denúncias, 
consultas sobre assuntos pertinentes às ações e serviços 
de saúde ou declaração negativa nesse sentido.

 li.  Cópia das atas das audiências públicas trimestrais reali-
zadas na Câmara municipal para apreciação dos relató-
rios financeiros e operacionais da saúde.
•  lei Federal no  8.689/93: artigo 12.

 lii.  Cópia do protocolo de entrega dos relatórios do sistema 
de informações sobre orçamentos Públicos-sioPs, en-
viados ao ministério da saúde; 

 liii.  Carta dirigida ao Cms, devidamente assinada por seus 
membros; 

•  (produzida pelo sistema sioPs).
 liV .  Cópia das atas das audiências públicas realizadas até o 

final de maio, setembro e fevereiro, conforme determi-
na o § 4o do artigo 9o da lRF;

se não foram realizadas as audiências, encaminhar declaração 
negativa.

 lV.   Relação dos contratos de consórcio público, no âmbito 
da gestão associada de serviços públicos, firmados no 
exercício, informando:

prestação de contas anual da prefeitura
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a. no do ajuste e data da assinatura;
b.  denominação, finalidade, prazo de duração e sede do 

consórcio;
c.   identificação dos entes da Federação consorciados e
d.  natureza jurídica (associação pública ou pessoa jurí-

dica de direito privado sem fins econômicos).
e.  nome do Chefe do Poder executivo eleito como repre-

sentante legal, ente federativo consorciado que repre-
senta e período para o qual foi eleito representante.

 lVi.  relação dos convênios de cooperação, no âmbito da ges-
tão associada de serviços públicos, firmados no exercí-
cio, informando:
a. no do ajuste e data da assinatura;
b. finalidade e prazo de duração e
c. identificação dos entes da Federação conveniados.

 lVii.  relação dos contratos de rateio, no âmbito da gestão 
associada de serviços públicos, firmados no exercício, 
bem como de eventuais alterações, informando:
a. no do ajuste, data da assinatura e prazo;
b. contratado e
c. valor total.

 lViii.  cópia dos demonstrativos enviados pelos consórcios pú-
blicos com as informações das despesas realizadas com os 
recursos entregues em virtude dos contratos de rateio;

 liX.   relação dos contratos de programa assinados com con-
sórcio público, no âmbito da gestão associada de servi-
ços públicos, firmados no exercício, bem como de even-
tuais alterações, informando:
a. no do ajuste, data da assinatura e prazo;
b. contratado e
c. resumo das obrigações, indicando os quantitativos 
previstos.

 lX.  relação dos contratos de programa assinados com en-
tes federativos por força de convênios de cooperação, 
no âmbito da gestão associada de serviços públicos, fir-
mados no exercício, bem como de eventuais alterações, 
informando:
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a. no do ajuste, data da assinatura e prazo;
b. contratado e
c. resumo das obrigações, indicando os quantitativos 
previstos.

 lXi.  declaração de ocorrência de alteração ou extinção de 
contrato de consórcio público e/ou convênio de coope-
ração;

 lXii.  cópias do ato formal de comunicação e da lei embasa-
dora no caso de o município ter se retirado de consórcio 
público do qual fazia parte.
(incisos lv a lXii acrescidos pelo AditAmento 03/05 
aprovado pela Resolução 08/05 – doe 20/12/05)–(vide 
site www.tce.sp.gov.br/publicações/comunicados/co-
municado 27/2005 de 20.12.2005)

 lXiii.  demonstrativo específico, contemplando origem e aplicação 
dos valores provenientes da Contribuição de intervenção 
no domínio econômico - Cide, identificando:
a.  Receita (repasse Cide e rendimentos das aplicações 

financeiras);
b.  despesa (valor previsto e valor aplicado por projeto/

atividade);
c.  Comprovante da conta vinculada, dos recursos da 

Cide em 31.12., aberta nos termos do parágrafo 1o do 
artigo 1o-A (lei Federal no 10.336, de 19 de dezembro 
de 2001, com os acréscimos da lei Federal no 10.866, 
de 04 de maio de 2004).
(inciso lXiii acrescido pelo Aditamento 01/06 apro-
vado pela Resolução 05/06 – doe 17/08/06) - vide 
site www.tce.sp.gov.br/legislação e normas 

3.4.2. Aditamento No 01/2004 às Instruções No 02/02  
(DOE 19.08.04) – Assunto :  Pregão 
 vide site www.tce.sp.gov.br/publicações/comunicados/comu-

nicado de 22/10/2004

3.4.3. Aditamento N° 01/05 às Instruções n° 02/2002  
(DOE 01/09/2005) 
Assunto: PPP’s vide site www.tce.sp.gov.br/legislação e normas

prestação de contas anual da prefeitura
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3.4.4. Aditamento no 2/2005 às Instruções no 02/2002  
(DOE 01/09/2005)

Assunto: Concessões e Permissões (vide site www.tce.sp.gov.br) 

Artigo 1o - o caput do artigo 15 das instruções no 02/2002 passa 

a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 15 – Para fins de fiscalização e acompanhamento das 

atividades desenvolvidas pelas concessionárias e permissionárias 

de serviços públicos, deverá a outorgante da concessão encami-

nhar a este tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, após a data de 

aniversário de cada vigência contratual, cópia dos seguintes docu-

mentos, retratando o respectivo período anual encerrado:

..........................................................................................................

...............................................”

Parágrafo único – A primeira prestação de contas apresentada 

nos novos moldes desta instrução evidenciará ainda os resultados 

da execução contratual retroativos a janeiro/2005. 

Artigo 2o - o presente Aditamento entra em vigor na data de sua 

publicação. 

3.4.5. Aditamento n° 03/05 às Instruções n° 02/2002  
(DOE 20/12/2005)

Assunto: Prestação de Contas de Consórcios Públicos (vide site 

www.tce.sp.gov.br)

3.4.6.  Aditamento n° 04/05 às Instruções n° 02/2002  
DOE 20/12/2005

Assunto : Repasses Públicos ao 3o setor  (vide site www.tce.

sp.gov.br)

3.4.7. Aditamento 01/2006 de 17/08/06 às Instruções 
Consolidadas 02/02

Assunto: documentação a ser enviada referente a Cide 

(Contribuição de  intervenção no domínio econômico) incluído 

no item 3.4.1 deste manual, inciso lXiii.

vide também no site www.tce.sp.gov.br/legislação e normas 

24200003 miolo.indd   44 8/8/07   1:16:26 PM



Manual básico de orientação às prefeituras Municipais 45

3.4.8. Aditamento no 02/2006 -  DOE 17/08/2006
Assunto: Cadastro do Responsável que assinou contratos e atos 

jurídicos análogos
vide também no site www.tce.sp.gov.br/legislação e normas 
observação: a tabela de Prazos para Remessa de documentos 

ao tCesP, encontra-se no Anexo iii, ao final deste manual. 

4. DA GESTÃO  FISCAL (LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL)

• lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 - lei de 
Responsabilidade Fiscal.

• instruções no 2/2002: artigos 2o a 6o.
o controle simultâneo do cumprimento da lei de Respon-

sabilidade Fiscal é efetuado mediante a autuação de processo de-
nominado Acessório 3 – l.R.F., tendo como identificação o mesmo 
número do processo de contas anuais, entretanto, o número in-
termediário será 326, ou seja, tC-XXXX/326/zz, conforme descrito 
no item 2.16.

4.1. Documentos que devem ser encaminhados 
• instruções no 2/2002: artigos 2o a 6o.
a.   o processo Acessório 3 – lei de Responsabilidade Fiscal será 

composto pela documentação enviada pelo Poder executivo 
municipal, constituído de:
a.1.  Relatório Resumido da Execução Orçamentária – R.R.E.O., 

acompanhado dos demonstrativos e a respectiva publica-
ção dos mesmos, encaminhados até o dia 15 (quinze) do 
segundo mês subseqüente ao encerramento do bimestre. 
Assim, a documentação relativa ao 1o bimestre do exercí-
cio de 2007 (janeiro/fevereiro) deve ser encaminhada até 
o dia 15 de abril de 2007. deverá ser encaminhado, tam-
bém, por meio eletrônico, o balancete da receita e despe-
sa correspondente ao respectivo bimestre.

a.2.  Relatório de Gestão Fiscal – R.G.F., acompanhado dos 
demonstrativos e a respectiva publicação dos mesmos, 
encaminhados até o dia 15 (quinze) do segundo mês 

da gestão  fiscal (lei de responsabilidade fiscal)

24200003 miolo.indd   45 8/8/07   1:16:26 PM



46 Manual básico de orientação às prefeituras Municipais

subseqüente ao encerramento do quadrimestre. Assim, 
a documentação relativa ao 1o quadrimestre do exercício 
de 2007 (janeiro/fevereiro/março/abril) deve ser enca-
minhada até o dia 15 de junho de 2007.

b.   o Relatório Resumido da execução orçamentária – R.R.e.o. 
e o Relatório de gestão Fiscal, acompanhados dos respec-
tivos demonstrativos, relativos ao último quadrimestre do 
exercício (encerramento) devem ser encaminhados até o dia 
31 (trinta e um) de março do exercício seguinte.

c.   o Poder executivo municipal deverá encaminhar até o dia 15 
de abril de cada exercício:
c.1.  Cópia do Plano Plurianual. o PPA será remetido no segun-

do ano do mandato do Poder executivo (2006). nos exer-
cícios seguintes serão enviadas apenas as leis aditivas, na 
forma do artigo 167, § 1o, da Constituição Federal;

c.2.   Cópia da lei de diretrizes orçamentárias (l.d.o.), acom-
panhada do Anexo de metas Fiscais e do Anexo de Riscos 
Fiscais;

c.3.  Cópia da lei orçamentária Anual (loA), devidamente 
acompanhada dos anexos e documentos de que tratam 
os incisos i e ii do artigo 5o da l.R.F.8 quando ocorrer alte-
ração na lei orçamentária, a mesma será encaminhada, 
no prazo de encaminhamento da documentação relativa 
ao bimestre em que foi alterada;

c.4.  demonstrativo das metas bimestrais de arrecadação, 
bem como dos resultados alcançados pelas medidas 
adotadas na forma do artigo 13, tendo em vista o previsto 
no artigo 58, ambos da l.R.F.9;

8 Art. 5o o projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plu-
rianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei Complementar: i - 
conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com 
os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1o do art. 4o; ii - será acompa-
nhado do documento a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como das medi-
das de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter 
continuado;
9 Art. 13. no prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão desdobradas, pelo Poder 
executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado, quando 
cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações 
ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tri-
butários passíveis de cobrança administrativa.
Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão, 
destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sone-
gação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como 
as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.
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c.5.  demonstrativo da programação financeira e cronogra-
ma de execução mensal de desembolso nos termos do 
artigo 8o da l.R.F.10;

d.  o encaminhamento da documentação acima mencionada 
deve ser feito pelo Poder executivo municipal, independen-
temente do tamanho da sua população.

e.  A publicação e/ou divulgação dos Relatórios da execução 
orçamentária – R.R.e.o. e do Relatório de gestão Fiscal 
– R.g.F., e dos correspondentes demonstrativos, devem ser 
feitos mediante publicação na imprensa11.

f.  os municípios com população inferior a 50.000 habitantes 
que optaram formalmente pela divulgação semestral dos 
demonstrativos que acompanham o Relatório Resumido da 
execução orçamentária – R.R.e.o., do Relatório de gestão 
Fiscal – R.g.F. e seus demonstrativos, devem encaminhar as 
respectivas publicações até o dia 15 de setembro (1o semestre) 
e dia 15 de fevereiro (2o semestre)12;

g.  o Relatório Resumido da execução orçamentária – R.R.e.o., 
o Relatório de gestão Fiscal – R.g.F. e seus respectivos de-
monstrativos, serão elaborados de acordo com modelos pa-
dronizados elaborados pelo tribunal de Contas do estado 
de são Paulo, até que modelos próprios sejam editados pelo 
Conselho nacional de gestão Fiscal ou pelo órgão central de 
contabilidade da união.

h.  As informações constantes dos relatórios e demonstrativos 
mencionados acima serão encaminhados, obrigatoriamente, 

10 Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei 
de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso i do art. 4o, o Poder 
executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de de-
sembolso.
11 Consulta – tC-1075/008/2001 – Assunto: Consulta acerca da publicação e/ou divulgação dos 
relatórios e demonstrativos da execução orçamentária da lei de Responsabilidade Fiscal – Pelo 
voto dos Conselheiros Cláudio Ferraz de Alvarenga, Relator, Antonio Roque Citadini, eduardo 
Bittencourt Carvalho, edgard Camargo Rodrigues, Renato martins Costa e Robson marinho, 
preliminarmente o e. Plenário conheceu da consulta formulada e, quanto ao mérito, delibe-
rou respondê-la no sentido de que a afixação, na sede da Prefeitura, do Relatório Resumido da 
execução orçamentária e seus demonstrativos não supre a obrigação de sua publicação na im-
prensa, sendo facultado, somente aos municípios com população inferior a 50.000 habitantes, 
a afixação dos demonstrativos (apenas dos demonstrativos) correspondentes, nos termos do 
artigo 63, inciso ii, “c”, da lei de Responsabilidade Fiscal – doe: 3.4.2003.
12 Art. 63. É facultado aos municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes optar 
por: (...) ii - divulgar semestralmente: a) (vetAdo); b) o Relatório de gestão Fiscal; c) os de-
monstrativos de que trata o art. 53.

da gestão  fiscal (lei de responsabilidade fiscal)
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por meio eletrônico, conforme programa disponibilizado pelo 

tribunal de Contas do estado de são Paulo, acompanhadas 

do protocolo de entrega, assinado pelo Prefeito municipal, 

pelo responsável pelo sistema de Controle interno e pelo 

Responsável pelo departamento Financeiro ou Responsável 

pela Contabilidade da Prefeitura municipal.

i.  A data de encaminhamento da documentação relacionada 

acima é contada da data da sua entrega no protocolo central 

(Capital) ou de qualquer uma das unidades Regionais (in-

terior), não se levando em conta a data da sua postagem na 

agência dos Correios. Assim, se o prazo para o encaminha-

mento for o dia 15 de junho de 2007, ainda que toda a docu-

mentação seja postada na agência dos Correios nesta data, o 

dia a ser considerado como o de entrega será o do dia da efe-

tiva protocolização da mesma no tribunal de Contas.

j.  A ausência do encaminhamento ou o encaminhamento ex-

temporâneo da documentação relacionada acima poderá en-

sejar na aplicação de multa de até 2.000 (duas mil) uFesP’s 

(unidade Fiscal do estado de são Paulo; 

k.  na elaboração dos Relatórios e demonstrativos acima men-

cionados devem ser computados os valores de receitas e 

despesas do Poder executivo municipal como um todo, ou 

seja, Administração direta, Fundos, Autarquias, Fundações e 

empresas estatais dependentes (fundação ou empresa con-

trolada que receba do ente controlador recursos financeiros 

para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em 

geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles prove-

nientes de aumento de participação acionária).

4.2. Pareceres e Decisões do TCESP  
(Site www.tce.sp.gov.br/ link legislação e normas)

a. tC-2727/026/03

Exercício: 2003.

Acompanha(m): TC-1745/011/04, TC-2727/126/03, TC-2727/226/03 
e TC-2727/326/03.
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ContAs do eXeRCíCio de 2003. gAstos Com PessoAl: 

45,43%. dÉFiCit oRÇAmentáRio: 1,04%. gAstos Com A 
sAÚde: 13,38%. APliCAÇão totAl no ensino: 27,77%.
investimento no mAgistÉRio: 69,11%. RemuneRAÇão do 
PReFeito e do viCe-PReFeito: em oRdem. “O Executivo não 
adotou medidas eficazes para a contenção da dívida flutuante, 
vez que a mesma elevou-se em relação ao exercício anterior; 
afrontou normas da legislação federal relativa aos encargos so-
ciais como consta do relatório da auditoria, a exemplo: da falta 
de cálculos atuariais e da ausência de constituição de fundo de 
reserva e, ainda, deixou de recolher suas contribuições para a se-
guridade local nos meses de abril, maio, setembro e dezembro, 
bem como reteve os repasses das parcelas dos servidores no mês 
de dezembro. Ainda, verificaram-se falhas referentes à condução 
da dívida ativa, aos precatórios, ao processamento de licitações, 
aos controles de almoxarifado e, também, no tocante ao resulta-
do econômico.” Parecer desfavorável à aprovação das contas da 
Prefeitura. 

b. tC-2962/026/03. Contas municipais.
Exercício: 2003.
A egrégia Primeira Câmara do tribunal de Contas do estado de 

são Paulo, em sessão realizada em 10 de maio de 2005, pelo voto 
dos Conselheiros edgard Camargo Rodrigues, Relator, Robson 
marinho, Presidente, e eduardo Bittencourt Carvalho, diante da 
infringência ao § 1o, do artigo 100, da Constituição Federal; do 
substancial crescimento das dívidas fundada e flutuante em rela-
ção ao exercício anterior; do resultado econômico negativo, veri-
ficando-se que a situação financeira superavitária registrada em 
2002, transformou-se em deficitária no atual exercício (1,25%), 
bem como das obrigações inscritas em restos a pagar sem que 
houvesse disponibilidade financeira para suportá-las, decidiu 
emitir Parecer desfavorável às contas do Prefeito, relativas ao exer-
cício de 2003.

c. decisão do tribunal Pleno – sessão de 05.05.2004 – item 16
Consulta TC 2149/006/02
Assunto: consulta sobre contratos da Administração Pública 

objetivando os Programas de saúde da Família e seus gastos, após 

da gestão  fiscal (lei de responsabilidade fiscal)
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a lei de Responsabilidade Fiscal. tratam os autos de consulta for-

mulada pelo Prefeito de Patrocínio Paulista, indagando: 

1o) da possibilidade de a Administração Pública municipal fir-

mar vínculo de cooperação por meio de contrato de gestão (or-

ganizações não governamentais), termos de parceria (organiza-

ções sociais de sociedade civil de caráter público) e convênios ou 

contratos de direito público (associações), com vistas à operacio-

nalização do Programa nacional de saúde da Família – PsF  e do 

Programa  de Agentes Comunitários – PACs.

Resposta: é possível a contratação de organizações sociais, 

organizações sociais de sociedade Civil de Caráter Público e 

Associações para a operacionalização do Programa saúde da Família 

e do Programa de Agentes Comunitários da saúde, desde que pre-

cedida de lei municipal dispondo sobre a matéria e que sejam ob-

servados os respectivos procedimentos de seleção das entidades 

interessadas em celebrar contratos de gestão, termos de parceria e 

convênios ou contratos com a Prefeitura local.

2o) se os recursos destinados a cobrir tais ajustes são computa-

dos na base de cálculo dos gastos com pessoal, previsto pela lRF.

Resposta: os gastos decorrentes dos ajustes não se enquadram 

nos limites estabelecidos pelo artigo 19 da lRF. 

d. deliberação 

Processo : TC 1075/008/01

Assunto: Publicação e/ou divulgação dos relatórios e demons-

trativo da execução orçamentária da lRF

Conclusão: a afixação, na sede da Prefeitura, do RReo e seus 

demonstrativos não supre a obrigação de sua publicação na im-

prensa, sendo facultado, somente aos municípios com população 

inferior a 50 mil habitantes, a afixação dos demonstrativos corres-

pondentes, apenas nos termos do artigo 63, ii, “c” da lRF. 

nota: Para um estudo mais aprofundado e amplo sobre a matéria aqui trata-
da foi elaborado manual específico denominado mAnuAl BásiCo dA lei de 
ResPonsABilidAde FisCAl que se encontra disponível no endereço eletrôni-
co do tribunal de Contas do estado de são Paulo: www.tce.sp.gov.br
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5. ENSINO

5.1. Previsão Legal 
• Constituição Federal: artigos 205 a 214.
•  emenda Constitucional no 14, de 12 de setembro de 1996.
•  lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – lei de 

diretrizes e Bases da educação nacional (ldB) .
•  lei Federal no 9.424, de 24 de dezembro de 1996 – lei que re-

gulamentou o Fundo de manutenção e desenvolvimento do 
ensino Fundamental e valorização do magistério – FundeF.

•  instruções Consolidadas no 02 de 2002: artigo 7o e 8o.

5.2. Prazo de encaminhamento
Remessa até 30 dias do mês subseqüente ao encerramento de 

cada trimestre.

5.3. Documentos a serem enviados ao TCESP
a.  Para o acompanhamento simultâneo à execução orçamentá-

ria, financeira e patrimonial das receitas e das despesas des-
tinadas ao ensino, deverão ser encaminhados os documen-
tos a seguir:

 i.   demonstrativo da conciliações bancárias das contas 
vinculadas ao ensino (com recursos próprios, FundeF, 
convênios e demais recursos vinculados à educação), re-
ferente ao mês de encerramento do trimestre;

 ii.  demonstrativo trimestral das despesas realizadas se-
gundo sua natureza, consoante artigo 70 da lei Federal 
no 9.394/96, individualizando-se as que se fizerem com 
recursos do FundeF e as suportadas com recursos pró-
prios e de transferências não vinculadas ao Fundo;

 iii.  demonstrativo dos repasses decendiais dos recursos não 
vinculados ao FundeF;

 iV.  cópia da publicação a que alude o artigo 256 da 
Constituição estadual;

•  O Estado e os Municípios publicarão, até trinta dias após o 
encerramento de cada trimestre, informações completas sobre 

ensino
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receitas arrecadadas e transferências de recursos destinados à 

educação nesse período e discriminadas por nível de ensino.

 V.  pareceres trimestrais do Conselho sobre o acompanha-

mento e o controle social da repartição, transferência e 

aplicação dos recursos do FundeF.

b.  os demonstrativos citados nos incisos ii e iii deverão ser en-

caminhados por meio eletrônico, de conformidade com pro-

grama disponibilizado pelo tribunal de Contas do estado de 

são Paulo, na página eletrônica: www.tce.sp.gov.br/plaensi.

shtm , acompanhados de protocolo de entrega gerado pelo 

programa, assinado pelo Prefeito municipal, secretário da 

educação, Contador e membros do Conselho de educação, 

quando houver e no que couber, no tocante à veracidade das 

informações ali contidas.

c.  A data de encaminhamento da documentação relacio-

nada acima é contada da data da sua entrega no proto-

colo central (Capital) ou de qualquer uma das unidades 

Regionais (interior), não se levando em conta a data da 

sua postagem na agência dos Correios. Assim, ainda 

que toda a documentação seja postada na agência dos 

Correios no dia 30 de abril (mês subseqüente ao encerra-

mento do trimestre), o dia a ser considerado como o de 

entrega será o do dia da efetiva protocolização da mesma 

no tribunal de Contas.

d.  A ausência do encaminhamento ou o encaminhamento ex-

temporâneo da documentação relacionada acima poderá 

ensejar na aplicação de multa de até 2.000 (duas mil) uFesP’s 

(unidade Fiscal do estado de são Paulo).

5.4. Arquivo em separado da documentação

As Prefeituras deverão manter à disposição do tribunal:

 i.   documentação das despesas pertinentes ao ensino, 

separadas das demais, em arquivos específicos, distin-
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guindo-se as amparadas por recursos próprios, pelos 
recursos do FundeF; convênios, qese;

 ii.   folhas de pagamentos salariais dos professores do ensino 
Fundamental, devidamente vistadas pelo Conselho re-
ferido no art. 4o da lei Federal no 9.424/96;

 iii.   extratos bancários e respectivas conciliações das contas 
vinculadas ao ensino, a saber: com recursos próprios, 
FundeF, convênios e com todos os demais recursos 
vinculados;

 iV.   processos licitatórios, inexigibilidade ou dispensa, de-
vidamente formalizados, que envolvam recursos do en-
sino, contendo os documentos obrigatórios reclamados 
pela lei Federal no 8.666/93 e suas alterações;

 V.   registros contábeis e demonstrativos gerenciais, men-
sais e atualizados, relativos aos recursos repassados, ou 
recebidos, à conta do FundeF.

5. 5. Trâmite Processual
o controle simultâneo à execução das receitas e despesas da 

educação será efetuado mediante processo denominado Acessório 
02 – Aplicação no ensino, que terá como identificação o mesmo  
número do processo de contas anuais; entretanto,  o número in-
termediário será 226, ou seja tC no ______/ 226/___.

se verificado o não cumprimento de quaisquer dispositivos le-
gais, o diretor cientificará o Prefeito acerca do ocorrido, alertando-
o em tempo hábil, das conseqüências decorrentes.

encerrado o exercício, o citado Acessório servirá de subsídio à 
inspeção in loco, acompanhando o processo pertinente às contas 
anuais da Prefeitura municipal.

5.6. Jurisprudência : Ensino à Distância 
Processo: tC-27193/026/98 
Relator: Conselheiro eduardo Bittencourt Carvalho
Trata o presente processo de Consulta formulada pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ( ) , sobre se seria cabível a inclusão 
de gastos com ensino à distância na apuração dos índices de aplica-
ção de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

ensino
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No mérito, acolho os pareceres dos órgãos técnicos, vez que os 
gastos com sistemas de ensino à distância não poderão compor os 
índices de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Primeiramente, a Constituição Federal prevê sistemas de en-
sino a serem organizados em regime de colaboração entre União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, incumbindo estes de forne-
cer, com prioridade, o ensino fundamental, além de educação in-
fantil em creches e pré-escolas.

Ao enumerar os princípios norteadores de tais sistemas, a Carta 
Magna determina que seja viabilizada a igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola .

De seu lado, regulando os dispositivos constitucionais, a LDB 
também deixa registrado o princípio da igualdade de condições 
para o acesso e permanência da escola³ , e ainda, deixa consignado 
que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetiva-
do, dentre outros procedimentos, mediante a garantia de oferta de 
educação escolar regular para jovens e adultos, com características 
e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e 
permanência na escola.

Com efeito, o sistema legal instituído pelo ordenamento jurídico 
de regência visa estabelecer investimentos que garantam o acesso e a 
permanência na escola, ou em outras palavras, que garantam a ma-
nutenção e o desenvolvimento de atividades curriculares presenciais.

E no tocante ao ensino fundamental, responsabilidade prioritá-
ria dos Municípios, a LDB vai além e registra expressamente que este 
será presencial.

De tal forma, ao ser aferido os índices de aplicação na manuten-
ção e desenvolvimento no ensino, não serão levados em considera-
ção os gastos com sistemas de ensino à distância.

Ademais, o e. Plenário deste tribunal, ao apreciar Consulta 
proposta no processo tC-034173/026/97, já decidiu que “..não se 
pode interpretar, para efeito de aplicação do percentual mínimo, 
que ensino supletivo, e muito menos à distância, esteja incluído nas 
disposições do artigo 212, da Constituição Federal.

.....................................................
Ante o exposto, voto para que a Consulta seja respondida no 

sentido de não ser cabível a inclusão de gastos com sistemas de 
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ensino à distância na apuração dos índices de aplicação na manu-
tenção e desenvolvimento do ensino.

nota: Para um estudo mais aprofundado e amplo sobre a matéria aqui tratada, 
reportamos o leitor para o manual Aplicação de Recursos no ensino, que se 
encontra disponível no site www.tce.sp.gov.br

6. SAÚDE

6.1. Previsão Legal
•  Constituição Federal: artigos 196 a 200.
•  emenda Constitucional no 29, de 13 de setembro de 2000.
•  instruções Consolidadas 02/02: artigo 9o.
•  leis Federais no 8080/90, 8142/90, 8689/93 e 10424/02

6.2. Documentos a serem enviados ao TCESP
•  Reportamo-nos ao artigo 1o, incisos Xvi “a”, Xvii “a” e Xlii a 

liii das instruções 02/02

6.3. Arquivo em Separado da Documentação
•  As Prefeituras deverão manter arquivos específicos para:
 I.   documentação das despesas pertinentes à saúde, dis-

tinguindo-se as amparadas por recursos próprios, pelos 
recursos do sus e outros convênios;

 II.   folhas de pagamento dos profissionais da saúde, de-
vidamente rubricadas pelos membros do Conselho 
municipal de saúde (aqui trata-se de assinaturas não 
nos totais das folhas mensais que apresentam apenas 
números, mas sim, em todas as folhas de pagamento 
que geram estes totais, contendo nome do servidor, lo-
cal de lotação, cargo e remuneração, entre outros), de 
cada funcionário.

 III.   extratos bancários e respectivas conciliações das contas 
vinculadas ao Fundo municipal de saúde, a saber: re-
cursos próprios, sus e demais recursos;

 IV.   processos licitatórios, inexigibilidades e dispensas, de-
vidamente formalizados, contendo os documentos 
obrigados discriminados pela lei Federal no8.666/93 e 
suas alterações;

saúde
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 V.   registros contábeis e demonstrativos gerenciais, men-

sais e atualizados.

6.4. Comunicado e Orientações da Auditoria 

6.4.1.  Orientação da Auditoria: Plano Municipal de Saúde
 i.  de acordo com a Portaria ms no 548/gm, de 12/04/01, 

deve conter : 

a.  cronograma físico-financeiro de obras/serviços/

compra de materiais (alerte-se que a origem somen-

te elabora cronogramas físico-financeiros antes do 

início do exercício e não depois dele,  já que estamos 

falando de planejamento);

b.  fontes de recursos financeiros e arrecadação;

c.  metas quantificadas em termos de valor e prazos.

 ii.  divide-se em quatro partes, a saber:

1.  Agenda da Saúde: define prioridades que deverão ser 

atendidas a partir da escolha do Conselho em con-

junto com a secretaria municipal de saúde;

2.  Plano de Saúde: define, com base na realidade muni-

cipal, as ações e estratégias necessárias para enfren-

tar as prioridades definidas na Agenda de saúde;

3.  Quadro de Metas: é o resumo do Plano de saúde. 

nele, ficam claras as metas que devem ser cumpridas, 

em que prazos e quais operações serão necessárias. o 

orçamento da saúde identifica as verbas destinadas 

à execução dessas operações;

4.  Relatório de Gestão: avaliação dos objetivos e das 

metas estabelecidas no quadro de metas, o qual tra-

duz os resultados financeiros e operacionais alcança-

dos anualmente e deve ser elaborado pela secretaria 

da saúde e submetido ao Conselho de saúde. seus 

elementos são:

•  diagnóstico situacional, ao qual se agregam às prio-

ridades estabelecidas;

•  Análise estratégica com a elaboração de um quadro-

síntese das metas e da Programação em  saúde, de 
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modo que se possa comparar o previsto no quadro 
de metas com os recursos financeiros efetivamente 
aplicados.

6.4.2. Conselho Municipal de Saúde
A Resolução no 333 do Conselho nacional de saúde, de 04/11/03 

fixou diretrizes para a criação, reformulação, estruturação e fun-
cionamento dos Conselhos de saúde, entre as quais destacamos:

•  Art.1o, § único:atuar na formulação e proposição de estraté-
gias e controle da execução das políticas de saúde inclusive 
em seus aspectos econômico-financeiros e orçamentários;

•  Art.1o, inciso X :  avaliar, explicitar critérios utilizados e avaliar 
o funcionamento do sus; 

  Xi.  avaliar e deliberar sobre contratos e convênios;
 Xii.  aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, tendo 

em vista as metas e prioridades estabelecidas na ldo, 
observado o princípio do processo de planejamento;

 Xiii.  propor critérios para programação e execução financei-
ras e orçamentárias dos Fundos de saúde;

 XiV.  fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios e 
movimentação de recursos da saúde, incluindo os re-
cursos transferidos e os próprios;

 XV.  analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão;

nota: Para um estudo mais aprofundado e amplo sobre a matéria aqui tra-
tada, reportamos o leitor para o Manual Básico de Financiamento das Ações 
e Serviços de Saúde e Manual de Orientação aos Membros do Conselho 
Municipal de Saúde que se encontram disponíveis no site www.tce.sp.gov.br

7. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

7.1.  Previsão Legal
 i.  Constituição Federal artigos 22, inciso  XXvii; artigo 37, 

inciso XXi e artigo 173, § 1o,  inciso iii.
 ii.  lei Federal no 8.666/93 e alterações bem como lei 

Federal 10520/02 que instituiu a modalidade pregão so-
mente para a união. 

 iii.  instruções Consolidadas no 02 de 2002: artigos 20, 28 e 29.
de acordo com o artigo 3o da lei de licitações, a licitação 

destina-se a garantir a observância do princípio constitucio-

licitações, dispensas e inexigibilidades
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nal da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração e será processada em estrita conformidade com os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralida-
de 13, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos.

As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do artigo 17 e nos incisos 
iii a XXiv do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no 
artigo 25, todos da lei Federal no 8.666/93, necessariamente justi-
ficadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do 
artigo 8o, também da lei de licitações, deverão ser comunicados 
dentro de 3 (três) dias à autoridade superior, para ratificação e pu-
blicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como con-
dição para a eficácia dos atos14.

o processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamen-
to, previsto no artigo 26 da lei de licitações, deve ser instruído, 
no que couber, com a caracterização da situação emergencial15 16 
17 18 ou calamitosa que justifique a dispensa; a razão da escolha do 
fornecedor ou executante; a justificativa do preço; e do documen-

13 tC-900010/175/98 – Recurso ordinário – não restaram dirimidas as impropriedades referen-
tes aos Convites realizados com participação de empresas pertencentes aos mesmos acionistas 
ou familiares e aquisições realizadas com preços superfaturados. Afronta ao princípio da mo-
ralidade. Competitividade do certame prejudicada. Recurso conhecido e não provido – doe: 
20.6.2006.
14 lei Federal no 8.666/93 – Art. 26.
15 tC-17069/026/04 – A situação emergencial caracteriza-se por fato imprevisível, condição ab-
solutamente em descompasso com as sucessivas contratações realizadas. A eventual inabilida-
de da contratante em elaborar um edital Convocatório para execução dos serviços rotineiros 
e imprescindíveis à Administração não pode servir como justificativa para a formalização de 
contratações diretas por um período de 3 anos e 8 meses. na espécie, a licitação é condição 
indispensável para que se cumpra o estabelecido no art. 2o e observe o art. 3o, ambos da lei no 
8666/93. Jurisprudência (tCs-26297 e 26298/02). dispensa de licitação e o Contrato: Julgados 
irregulares. doe: 18.5.2005
16 tC-16510/026/04 – (...) tendo em vista que o alegado contexto emergencial foi produzido 
pela própria Administração, com sua ineficiente gestão do contrato anteriormente pactuado, 
decidiu julgar irregulares a dispensa de licitação e o contrato em exame, determinando o acio-
namento do contido no art. 2o, Xv e XXvii, da l.C. 709/93. outrossim, decidiu também aplicar 
multa, no valor equivalente a 500 uFesP’s, ao ex-Prefeito, senhor (...), com fundamento no art. 
104, ii, da referida lei Complementar. doe: 26.4.2005.
17 tC-24834/026/01 – Recursos ordinários. A Prefeitura não alcançou êxito em caracterizar si-
tuação de emergência que possibilitasse a excepcionalidade. Percebe-se, que a mesma faz cos-
tumeiramente da exceção a regra habitual de seus procedimentos, o que revela a desídia de sua 
Administração. Recursos conhecidos e não providos. doe: 15.4.2005.
18 tC-17430/026/05 – não restou comprovada a fundamentação legal invocada para a dispensa 
de licitação que se operou fundada na emergência; ao contrário ficou patenteada a falta de 
planejamento da Administração. dispensa de licitação e o Contrato em exame: Julgados irre-
gulares. doe: 29.3.2006.
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to de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão 
alocados19.

nos termos do disposto no artigo 6o, inciso Xiii, da lei de 
licitações, considera-se como imprensa oficial, o veículo oficial 
de divulgação da Administração Pública, sendo para o município 
o que for definido na lei orgânica do município. 

os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências 
e das tomadas de preços, dos concursos, dos leilões e do pregão, 
embora realizados no município, devem ser publicados com an-
tecedência, no mínimo, por uma vez, obrigatoriamente, no diário 
oficial do estado20 e em jornal diário de grande circulação no 
estado21 e, também, se houver, em jornal de circulação no muni-
cípio ou na sua região administrativa, podendo, ainda, utilizar-se 
de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição, 
inclusive em meio eletrônico de acesso ao público. A publicidade 
se dará, também, com a afixação do respectivo edital no mural lo-
calizado em local de fácil acesso a qualquer cidadão.

o tribunal de Contas do estado de são Paulo, mediante a 
deliberação contida no processo no tC-A-29.268/026/05, incluiu 
novos enunciados no repertório de súmulas de Jurisprudência, 
passando o mesmo a ser composto de 30 (trinta) súmulas, as quais 
se encontram no site www.tcve.sp.gov.br (legislação e normas).

7.2. Documentos a serem enviados ao TCESP
o encaminhamento da relação das licitações realizadas, por 

modalidade, assim como da relação das despesas efetuadas com 
dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos casos enquadrados na 
exigência de ratificação, ou declaração negativa, consiste em obri-
gatoriedade prevista na prestação de contas anual.

19 lei Federal no 8.666/93 – Art. 26, parágrafo único.
20 tC-68/006/03 – Recursos ordinários contra julgamento pela irregularidade de licitação e 
contrato firmado por empresa pública municipal. imperfeita publicidade do instrumento con-
vocatório. o interesse de uma única empresa em adquirir o edital, é dado objetivo que deve 
ser considerado na aferição do grau de competitividade alcançado na licitação em questão. o 
legislador, com certeza, ao redigir o art. 21 da lei de licitações, e os seus três incisos, preten-
deu assegurar a mais ampla e irrestrita divulgação dos certames, cercando sua publicidade de 
maneira completa, qual seja, por meio da imprensa oficial e da imprensa privada. Conhecido. 
improvido – vu – doe: 26.4.2005.
21 tC-1893/011/02 – Recurso ordinário – Publicidade – Ausência de divulgação no jornal de 
grande circulação. Comparecimento de uma única licitante e falta de comprovação de que o 
periódico tem tiragem média acima de 21 mil exemplares diários – Recurso desprovido. doe: 
19.8.2005.
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•   Reportamo-nos aos itens XXi e XXii do tópico 3.4.1, 3.4.2 e 

3.4.6 deste manual .

7.3. Disponibilização durante a Fiscalização “in loco”
A auditoria analisará os processos licitatórios, ficando a seu cri-

tério quais processos serão examinados.

7.4. Sanções aos Licitantes
•  lei Federal no 8.666/93: artigo 87, incisos iii e iv.

•   instruções no 02/2002: artigos 28 e 29.

a.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura 

municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao con-

tratado, além de outras sanções:

a.1.  suspensão temporária de participação em licitação e im-

pedimento de contratar com a Administração Pública, 

por prazo não superior a 2 (dois) anos;

a.2.  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria Prefeitura 

municipal, que será concedida sempre que o contratado 

ressarcí-la pelos prejuízos resultantes e após decorrido 

o prazo da sanção aplicada nos termos do descrito no 

item anterior.

b.  As sanções previstas nos itens acima poderão também ser 

aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos 

contratos regidos pela lei de licitações:

b.1.  tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, 

por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;

b.2.  tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os ob-

jetivos da licitação;

b.3.  demonstrem não possuir idoneidade para contratar 

com a Administração Pública em virtude de atos ilícitos 

praticados.
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7.5. Comunicação das sanções aplicadas aos licitantes
•  lei Federal no 8.666/93: artigo 87, incisos iii e iv.
•  instruções no 02/2002: artigos 28 e 29.
a.  As Prefeituras municipais deverão comunicar ao tribunal de 

Contas, até o dia 15 (quinze) de cada mês, as sanções previs-
tas nos itens “a.1” e  “a.2” acima, que tenham sido aplicadas 
no mês anterior, bem como eventuais reabilitações. A comu-
nicação deverá ser feita de acordo com os Anexos 3 e 4 das 
instruções no 02/2002, acompanhada da documentação de 
que o interessado foi notificado para apresentar recurso.

b.  ocorrendo a reabilitação antes do término do prazo estipu-
lado, o fato será comunicado ao tribunal de Contas, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias.

c.  o tribunal de Contas do estado de são Paulo publica mensal-
mente no diário oficial, Caderno do Poder legislativo, seção 
do tribunal de Contas, a relação das empresas que sofreram 
as sanções acima mencionadas.

7.6 Falhas mais comuns em editais licitatórios
•  objeto da licitação mal definido; 
•   omissão ou imprecisão nos termos ;
•  excesso de exigências em relação à documentação; 
•  exigência ilegal de documentação; 
•  excesso de detalhes na descrição do objeto que direcione a 

licitação a um determinado concorrente;
•  Regras não previstas na lei de licitações.

7.7. Exame Prévio de Edital (artigo 20 das Instruções 02/02) 
nos termos do disposto no artigo 113 da lei Federal no 8.666/93, 

o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais ins-
trumentos regidos pela lei de licitações será feito pelo tribunal 
de Contas do estado de são Paulo, ficando a Prefeitura municipal 
responsável pela demonstração da legalidade e regularidade da 
despesa e execução, nos termos da Constituição Federal e sem pre-
juízo do sistema de controle interno.

A Prefeitura municipal remeterá em até 48 (quarenta e oito) 
horas, contadas do recebimento da solicitação, emitida pelo 

licitações, dispensas e inexigibilidades
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Presidente do tribunal, as peças da licitação que lhe forem in-

dicadas.

o tribunal de Contas poderá convocar o responsável pela lici-

tação para comparecer em sessão e prestar os esclarecimentos que 

lhe forem solicitados a respeito do edital e demais documentos, 

objeto do exame prévio.

7.7.1. Da tramitação processual do exame prévio de edital
qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica po-

derá requerer o exame Prévio de edital contra irregularidades na 

aplicação da lei de licitações, mediante petição que, sob pena de 

indeferimento liminar pelo Presidente, deverá ser acompanhada 

de prova de capacidade do representante, pessoa física ou jurídica, 

do instrumento de procuração se firmado por advogado, da quali-

ficação do representante com nome e endereço, da indicação clara 

e precisa do edital objeto da representação ou, pelo menos, das 

partes relativas aos aspectos indicados na inicial, bem como da in-

dicação da data da entrega das propostas.

o pedido será previamente distribuído ao Relator, que o sub-

meterá ao tribunal Pleno ou o arquivará por despacho funda-

mentado. Por proposta de Conselheiro, o tribunal Pleno poderá 

solicitar, para exame, cópia de editais de licitação elaborados pela 

Prefeitura municipal, e, se for o caso, sustar o procedimento até 

final decisão do processo.

Aprovada a matéria pelo tribunal Pleno, a Presidência expedi-

rá ofício solicitando cópia completa do edital, incluindo projetos 

básicos e executivos, quando for o caso, memoriais, planilhas, mi-

nuta do contrato, outras peças se existentes e cópia dos atos de 

publicidade. se a data designada para recebimento das propostas 

não propiciar a submissão da matéria ao tribunal Pleno, o Relator 

poderá adotar as medidas previstas neste artigo, ad referendum do 

Plenário. A Prefeitura municipal remeterá, em até 48 (quarenta e 

oito) horas, contadas do recebimento do ofício mencionado no 

item anterior, as peças da licitação que lhe forem solicitadas. na 

apreciação da matéria será adotado o seguinte procedimento de 

rito sumaríssimo:
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a.  os documentos serão imediatamente protocolados e enca-
minhados ao Relator que, se assim entender, determinará a 
oitiva da Assessoria técnico-Jurídica, a qual se manifestará 
sobre a legalidade e regularidade dos atos da licitação;

b.  Aquela Assessoria pronunciar-se-á no prazo de 72 (seten-
ta e duas) horas, devolvendo o feito ao Relator que, após 
manifestação em 24 (vinte e quatro) horas da secretaria-
diretoria geral, quando couber, levá-lo-á à apreciação na 
primeira sessão plenária que se realize, independente-
mente de publicação;

c.  deliberado sobre o feito, o Presidente do tribunal fará expe-
dir ofício dando conta da decisão tomada e solicitando notí-
cias sobre as providências adotadas, quando for o caso.

Ficará sujeito à pena de multa, independentemente do proces-
so de responsabilidade, aquele que não remeter a documentação 
que lhe tenha sido solicitada ou que não tenha adotado as medi-
das corretivas que lhe tenham sido determinadas. o tribunal de 
Contas poderá convocar o responsável pela licitação para compa-
recer em sessão e prestar os esclarecimentos que lhe forem solici-
tados a respeito do edital objeto do exame prévio.

7.8.  Pré-requisitos  nas contratações por dispensa 
fundamentadas no inciso XIII do artigo 24  
da Lei de Licitações 

são requisitos caracterizadores das dispensas de licitação ba-
seadas no inciso Xiii, do artigo 24, da lei n° 8666, de 1993:

a.  o objeto societário da instituição, sempre pessoa jurídica, 
brasileira e sem fins lucrativos, deverá ser preciso quanto à 
sua finalidade, abrangendo atividades dedicadas à pesquisa, 
ao ensino, ao desenvolvimento institucional ou à recupera-
ção social de presos;

b.  o objeto do contrato deverá corresponder a uma dessas es-
pecialidades e não se referir a serviços corriqueiramente en-
contrados no mercado;

c.  o contrato deverá ter caráter intuito personae vedando, em 
principio, a subcontratação e a terceirização, ou seja, a aven-
ça meramente instrumental ou de intermediação;

licitações, dispensas e inexigibilidades
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d.  ser inquestionável a capacitação da contratada para o de-

sempenho da atividade objetivada;

e.  a reputação ético-profissional da instituição deve referir-se ao 

objeto pactuado e ser aferida no universo de outras entidades 

da mesma natureza e fins no momento da contratação;

f.  comprovada a razoabilidade do preço cotado;

g.  se houver mais de uma instituição com semelhante ou igual 

capacitação e reputação, há de se proceder à licitação, caso 

não seja possível justificar adequadamente o motivo da pre-

ferência por uma delas.

7.8.1. Deliberação do TCESP 
Processo : 37202/026/99  
Assunto: procedimento a ser adotado pelo Poder Público quanto 

ao cumprimento de contrato julgado irregular por este Tribunal.

Conclusão: o Poder Público não fica desobrigado do pagamento 

de bens e serviços prestados por contratado, quando o tribunal julgar 

ilegais a concorrência, o contrato e as despesas derivadas do ajuste, 

sendo que a única hipótese passível de ensejar a suspensão do pa-

gamento da obrigação é a de que a ilegalidade do contrato, reconhe-

cida pelo tribunal, decorra de ato para o qual tenha, dolosamente, 

concorrido o contratado. o pagamento deve respeitar as cláusulas 

do contrato original. quanto ao ressarcimento, aplica-se o disposto 

nos artigos 40, Xiv “d” e 55 da lei de licitações, tendo em vista que o 

atraso na liquidação das obrigações, por parte do Poder Público, ca-

racteriza ilícito contratual. o crédito não se contamina pela decisão 

do tribunal, podendo ser cedido na forma disciplinada no artigo 1065 

do Código Civil. A referência ao artigo 78, vi, da lei de licitações não 

tem aplicabilidade ao caso enfocado, já que essa disposição disciplina 

casos de rescisão contratual, quando o contratado transfere o ajuste e 

sua execução, vedados no edital  no contrato. 

7.8.2. A importância do Pregão Eletrônico  
nas Compras Públicas (*)
“Mais fornecedores, concorrência mais acirrada, custos menores, 

redução do espaço para a prática de fraudes, maior rapidez, maiores 
garantias e tranqüilidade para quem vende. Estes são alguns dos 
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benefícios obtidos pelo governo federal e por seus fornecedores com 
a disseminação das compras por meio de pregões eletrônicos aos 
quais todos os interessados em vender têm acesso, sendo obrigados a 
apresentar a documentação exigida somente se vencerem o leilão.

Governos estaduais e prefeituras também utilizam cada vez mais 
esse sistema de compras. Já existem no país 120 portais de compras 
públicas pela Internet. O governo do Estado de São Paulo, por exem-
plo, realiza compras por meio da Bolsa Eletrônica de Compras des-
de 2000. Estimulado pelos bons resultados dos pregões eletrônicos, 
o governo paulista estendeu o sistema de leilões invertidos (ganha 
quem oferecer o menor preço), para compras de maior valor, sendo 
que no caso dos Pregões chamados presenciais, os interessados em 
vender precisam estar presentes, daí o nome de pregão presencial.

Mediante o Decreto Estadual 48.444 de 14/01/2004, em seu artigo 
40, o governo paulista tornou obrigatória, para toda a Administração 
Pública Estadual, a realização de licitações na modalidade Pregão 
e mais ainda, o dever de, se realizadas por outra modalidade, expli-
citar de forma clara e consistente, as justificativas do porquê de sua 
não utilização, isto para cada processo de compra.

Em 06/2003, a Secretaria de Segurança Pública abriu licitação 
para a compra de 105 veículos. Uma montadora ofereceu seu pro-
duto pelo preço unitário de R$ 31 mil, um valor elevado, mas ao lon-
go de 55 rodadas de negociação, foi reduzindo sua oferta e acabou 
saindo vencedora, ao aceitar R$ 17,9 mil pelo mesmo veículo, uma 
redução de 42,3%.

Até 2005, já haviam sido realizados quase 18.000 pregões. O pre-
ço referencial totalizava R$ 6,6 bilhões, mas o valor negociado ficou 
em R$ 5,4 bilhões, uma economia de 18%.

Os números acima mostram uma expressiva redução dos gastos 
públicos que são cobertos pelos contribuintes. Só essa economia já 
seria mais do que suficiente para justificar o uso crescente dos meios 
eletrônicos nas compras feitas em todos os níveis de governo, mas há 
outras vantagens importantes para o setor público e para as empre-
sas privadas. A desburocratização do processo é uma delas. A com-
pra pelo processo eletrônico é muito mais simples e rápida do que 
pela forma convencional, já que todo o procedimento demora cerca 
de 17 dias enquanto que no sistema de convite, em que poucas em-
presas são convidadas a apresentar proposta, são 22 dias; por outro 
lado numa  concorrência normal, pode demorar até quatro meses.

licitações, dispensas e inexigibilidades
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O interessado em vender para o governo também tem benefícios. 
Ele não precisa se deslocar para participar do pregão nem apresen-
tar previamente a documentação exigida, como a certidão de que 
nada deve para a Receita e para outros órgãos públicos e a prova 
de que tem ficha limpa no mercado. Só terá de fazê-lo se vencer. E, 
se vencer, não terá maiores problemas para receber, pois o valor da 
despesa do governo deve estar previamente disponível  em banco. É 
praticamente nulo o risco de não pagamento”.

(*) Jornal O Estado de São Paulo, artigo “Compras Eletrônicas”. 
Editorial de 2005.

8. CONTRATOS E ATOS JURíDICOS ANáLOGOS 

8.1. Previsão Legal
• lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.
• instruções Consolidadas tCesP no 02 de 2002: artigos 10 a 14.

8.2. Definição
de acordo com o parágrafo único do artigo 2o da lei Federal no 

8.666/93 e suas alterações, considera-se contrato todo e qualquer 
ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particu-
lares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo 
e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denomina-
ção utilizada. Atos jurídicos análogos seriam decorrentes, de acordo 
com o artigo 62 da lei Federal no 8.666/93, de situações em que o ins-
trumento de contrato sendo facultativo, fosse substituído por outros 
instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

8.3. Documentos que devem ser encaminhados em relação 
aos contratos e atos jurídicos análogos  
(Instruções Consolidadas no 02/2002: artigos 10 a 14).

 i.  As Prefeituras municipais encaminharão ao tribunal de 
Contas do estado de são Paulo, até o dia 15 (quinze) de 
cada mês:

(* )in Jornal o estado de são Paulo; editorial: “Compras eletrônicas”; 2005.
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a.  Cópia de todos os contratos ou atos jurídicos análo-
gos, inclusive os relativos à concessão e permissão 
de serviços públicos, celebrados no mês anterior, de 
valor igual ou superior ao que se refere a letra “c” do 
inciso ii do artigo 23 da lei Federal n.° 8.666/93 (atu-
almente R$ 650.000,00);

b.  Cópia de todos os termos aditivos, modificativos ou 
complementares, de qualquer valor, relativamente 
aos ajustes indicados no item anterior, devendo, por 
ocasião da remessa, informar o número do processo 
no tribunal de Contas em que foi feita a análise do 
contrato original. estes termos devem estar acom-
panhados das necessárias justificativas, da prova da 
autorização prévia do Prefeito municipal e da sua 
publicação;

c.  Cópia de todos os termos aditivos, modificativos ou 
complementares, cuja soma de seu valor com o do 
contrato inicial e dos demais termos, ultrapasse o va-
lor previsto na alínea “c” do inciso ii do artigo 23 da lei 
Federal n.° 8.666/93 (atualmente R$ 650.000,00), con-
siderada a data inicial da celebração, devendo, neste 
caso, vir acompanhada do contrato inicial, das demais 
alterações e documentos do processo licitatório.

•  Caso sejam firmados termos aditivos, modificativos ou 
complementares, de qualquer valor, relativamente aos 
ajustes retro indicados, a Prefeitura deverá encaminhar có-
pia dos mesmos.

 ii.   os convênios e os contratos de operações de crédito, 
formalizados nos termos do artigo 116 da lei Federal n.° 
8.666/93 ficam excluídos da obrigação de serem enca-
minhados no prazo acima, devendo, no entanto, ficar à 
disposição da auditoria nas Prefeituras municipais.

8.4. Autuação dos processos que tratam de contratos  
e atos jurídicos análogos 

(Instruções Consolidadas no 02/2002: artigos 11 e 12).

os instrumentos contratuais ou atos jurídicos análogos serão 
autuados nas Prefeituras municipais, com a formação do respec-

contratos e atos jurídicos análogos
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tivo processo, mediante a utilização da capa própria para cada 

tipo de contrato, fornecida pela imprensa oficial do estado, de-

vidamente preenchida, contendo a documentação autenticada e 

numerada. os documentos deverão ser juntados no processo de 

acordo com a ordem cronológica de seus acontecimentos

os processos que forem encaminhados ao tribunal de Contas 

sem todos os caracteres de identificação devidamente preenchi-

dos não serão recebidos nos respectivos protocolos, sujeitando o 

responsável a aplicação de multa prevista na lei Complementar 

estadual no 709/93, artigos 101 a 10922.

8.5. Forma de Encaminhamento
os processos versando sobre instrumentos contratuais ou 

atos jurídicos análogos, tratados acima, serão autuados nas 

Prefeituras, mediante a utilização de capas próprias forneci-

das pela imprensa oficial do estado (modelo 28-A – “capa cor-

de-rosa”), devidamente preenchidas (instruções Consolidadas 

tCesP no 02 de 2002, artigo 11).

estes processos, além da cópia dos contratos ou atos jurídicos 

análogos deverão, conforme o caso, vir acompanhados da seguin-

te documentação, conforme dispõe artigo 12, incisos i a Xiii das 

instruções Consolidadas tCesP no 02 de 2002: 

 i.   cópia da documentação atinente à correspondente li-

citação, devidamente autenticada, na forma capitulada 

no artigo 38 e seus incisos da lei Federal no 8.666/93 e 

suas alterações, ou, verificando-se a sua dispensa ou 

inexigibilidade, cópia da competente justificativa, com 

indicação do dispositivo legal da exceção, ato de ratifi-

cação e sua publicação na imprensa oficial;

 ii.   cópia da justificativa, com indicação do dispositivo le-

gal da exceção, ato de ratificação e sua publicação na 

imprensa oficial, caso o contrato tenha sido celebrado 

através de processo de dispensa ou inexigibilidade de 

licitação;

22 Comunicado sdg de 23.9.2002, publicado no doe de 24.9.2002.
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 iii.   cópia da(s) nota(s) de empenho, emitida(s) inicialmente 
para atendimento da despesa;

 iV.  tratando-se de obras e/ou serviços de engenharia, a do-
cumentação prevista deverá vir acompanhada especial-
mente de:
a.  memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cro-

nograma físico-financeiro;
b.  projeto básico aprovado pela autoridade competente;
c.  orçamento detalhado em planilhas que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários;
d.  previsão de recursos orçamentários que assegurem 

o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou 
serviços a serem executados no exercício financeiro em 
curso, de acordo com o respectivo cronograma (23) ;

e.  comprovação no plano plurianual, quando o produto 
das obras ou serviços estiver contemplado em suas 
metas.

 V.  tratando-se de execução parcelada, declaração circuns-
tanciada, assinada pela autoridade competente, de que 
foi preservada a modalidade de licitação pertinente à 
execução total do objeto e documentos comprobatórios 
de que a autorização da despesa foi feita para o custo 
final da obra ou serviço projetado;

 Vi.  nos casos de alienação de imóveis, prova da avaliação 
prévia e autorização legislativa. no caso de permuta, 
prova de que houve também avaliação prévia e de que o 
preço é compatível com o de mercado;

 Vii.  nos casos de contratação de empresa de prestação de 
serviços técnicos especializados que apresente relação 
de integrantes de seu corpo técnico para participar do 
procedimento licitatório, ou para justificar a dispensa ou 
inexigibilidade deste, cópia do comprovante de que tais 
integrantes realizarão pessoal e diretamente os serviços;

23 tC-29840/026/02 – Recurso ordinário contra julgamento pela irregularidade de contrato ce-
lebrado por Prefeitura. Comprovada a ausência de recursos orçamentários para a cobertura das 
despesas contratuais, em desacordo com a regra contida no inciso iii do § 2o do artigo 7o da lei 
Federal no 8.666/93 e art. 60 da lei no 4.320/64. Conhecido. improvido. v.u. doe: 22.2.2006.

contratos e atos jurídicos análogos
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 Viii.  nos casos de notória especialização, documentação que 
a comprove nos termos do artigo 25, § 1° da lei Federal 
n° 8.666/93 e suas alterações;

 iX.  em se tratando de exclusividade, cópia do atestado for-
necido pelo órgão de registro do comércio, sindicato, 
Federação, Confederação Patronal ou entidades equiva-
lentes;

 X.   nos casos de emergência, caracterização da situação ca-
lamitosa, motivo de escolha do fornecedor ou executan-
te e justificativa do preço;

 Xi.   nos casos de licitações cujo valor ultrapasse 100 (cem) 
vezes o limite previsto para concorrência de obras e ser-
viço de engenharia, prova de que foram adotadas as me-
didas previstas no artigo 39 da lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações;

 Xii.   havendo rescisão do contrato, cópia da justificativa e 
autorização firmada pela autoridade competente;

 Xiii.  cópia do comprovante do recolhimento da caução, se 
exigida.

 XiV.  tratando-se de serviços, fornecimento de bens ou exe-
cução de obras que impliquem em criação, expansão ou 
aperfeiçoamento da ação governamental , encaminhar 
a seguinte documentação : 
a.  estimativa do impacto financeiro-orçamentário no 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois sub-
seqüentes;

b.  declaração  do ordenador da despesa  de que o au-
mento tem adequação orçamentária e financeira 
com a lei orçamentária Anual e compatibilida-
de como Plano Plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias

 XV.   termo de Ciência e notificação24, relativo celebração de 
qualquer contrato, ajuste ou ato jurídico análogo, firma-

24 tC-24416/026/02 – Ação de Rescisão – Responde perante este tribunal o signatário do con-
trato não havendo imputar responsabilidade aos funcionários da municipalidade por omissão 
de ordem administrativa. improcedência da Ação. doe: 19.9.2003.
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do pela Contratante e Contratado, sob pena de aplica-

ção de multa prevista na lei Complementar no 709/93, 

artigos 101 a 10925. o modelo do referido termo se en-

contra disponível no endereço eletrônico do tribunal de 

Contas do estado de são Paulo: www.tce.sp.gov.br/ane-

xos-inst1-est.rtf 

Parágrafo único – Para a modalidade licitatória do Pregão, deve-

rão ser encaminhados, também os documentos atinentes ao dispos-

to nos incisos vi e vii, do artigo 4o da lei Federal 10.520, de 17/07/02, 

além da ata ou relatório circunstanciado da apresentação verbal de 

lances, e negociação direta com o proponente, na hipótese de sua 

ocorrência (incisos viii, iX e Xvii do mesmo dispositivo legal) bem 

como o comprovante do cumprimento de disposições e formalida-

des previstas nos regulamentos estaduais sobre a matéria.

observação: vide anexo a este manual: termo de Ciência e 

notificação, Cadastro dos Responsáveis pela assinatura dos con-

tratos e atos jurídicos análogos e modelo de declaração a ser en-

viada no processo licitatório, quando  da criação, expansão e apri-

moramento da ação governamental, em atendimento ao artigo 16 

da lRF..

8.6. Liberação da Caução ou Fiança
A Prefeitura deverá comunicar a este tribunal, no prazo máxi-

mo de 15 (quinze) dias, quando se verificar a liberação de caução 

ou fiança, dada em garantia ao cumprimento do contrato ou ato 

jurídico análogo, nos casos previstos no item 8.3 deste manual. 

• instruções Consolidadas tCesP no 02 de 2002: artigo 13.

8.7. Comunicação do Término das Obras e/ou Serviços
• instruções Consolidadas tCesP no 02 de 2002: artigo 14.

A Prefeitura deverá proceder à comunicação do término das 

obras e/ou serviços, decorrentes dos contratos ou atos jurídicos 

análogos, previstos no item 8.3 deste manual, no máximo em 15 

(quinze) dias, oferecendo os seguintes elementos:

25 Comunicado sdg de 21.10.2004, publicado no doe de 25.11.2005.

contratos e atos jurídicos análogos
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 i.  cópia do termo de recebimento provisório e/ou defini-
tivo, com a indicação expressa da existência ou não de 
pendências, reajustamentos ou acertos de qualquer na-
tureza;

 ii.   declaração da autoridade responsável pelas obras e/ou 
serviços, contendo informações sobre:
a. observância aos prazos previstos;
b.  existência de multas contratuais, devendo, em caso 

afirmativo, ser a declaração acompanhada de cópia 
do comprovante de recolhimento;

c.  manifestação sobre a qualidade e perfeição das obras 
e/ou serviços executados;

d.  na hipótese de não penderem quaisquer reajusta-
mentos orçamentários ou acertos, indicação expres-
sa de que o contrato ou ato jurídico análogo encon-
tra-se integralmente cumprido.

8.8. Da tramitação processual da análise de Contratos  
e Atos Jurídicos Análogos 

(Regimento interno: artigos 195 a 204).
A diretoria de expediente (Capitais) ou as unidades Regionais 

(interior), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a da data da 
entrada do processo na sua dependência, irá protocolá-lo, autuá-lo 
e encaminhá-lo ao gabinete da Presidência. no caso das unidades 
Regionais, as mesmas irão proceder à protocolização e a autuação 
do referido processo e encaminhar relação para distribuição, me-
diante lista, contendo os necessários elementos identificadores, 
sem necessidade de remessa do respectivo processo.

depois de distribuído ao Conselheiro Relator, referido pro-
cesso será encaminhado pelo gabinete da Presidência à respec-
tiva dependência para que as diretorias de Fiscalização e/ou as 
unidades Regionais, no prazo de até 60 (sessenta) dias, ultimem 
os procedimentos de auditoria com o objetivo de efetuar a análi-
se da documentação que compõe os autos, mediante elaboração 
de um relatório circunstanciado. o prazo acima mencionado po-
derá ser prorrogado mediante solicitação ao Conselheiro Relator 
do processo.
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Compete às Câmaras ou ao Conselheiro Julgador singular 

a apreciação do feito, conforme disposto no artigo 51, inciso iX, 

artigo 52, parágrafo único, e artigo 56, inciso Xi, do Regimento 

interno.

À diretoria de Fiscalização ou à unidade Regional caberá a 

adoção de providências perante a Prefeitura municipal para ob-

tenção de documentos ou esclarecimentos necessários à com-

plementação das informações do processo, que por ventura se 

fizerem necessárias a fim de instruí-lo no mérito, para, em segui-

da, efetuar seu encaminhamento ao Conselheiro Relator ou ao 

Conselheiro Julgador singular, a fim de possibilitar o julgamento, 

antes de findo o prazo de execução previsto no contrato ou ato 

jurídico análogo.

esgotadas as providências para a obtenção de documentos 

ou informações necessárias à instrução do processo, sem o seu 

regular cumprimento pelos órgãos da Prefeitura municipal, es-

tas circunstâncias serão comunicadas ao Conselheiro Relator ou 

ao Conselheiro Julgador singular, para que o mesmo determine, 

mediante ofício, o atendimento da documentação solicitada 

pela Auditoria. A critério do Conselheiro, a origem poderá ser 

notificada ou intimada, quantas vezes forem necessárias para 

que alegue o que for de seu interesse. nas hipóteses em que os 

contratos sejam entregues com prazo de vigência expirado ou 

prestes a expirar, esse fato será ressaltado em item próprio da 

informação a ser feita pela fiscalização da Casa26. nenhum pro-

cesso, documento ou informação poderá ser subtraído as ins-

peções do tribunal de Contas, a qualquer pretexto, sob pena de 

responsabilidade. 

o tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 2.000 (duas 

mil) vezes o valor da unidade Fiscal do estado de são Paulo 

(uFesP) ou outro valor unitário que venha a substituí-la, aos res-

26 tC-12243/026/05 – Recurso ordinário – Remessa extemporânea de termos contratuais à 
Corte – Fato que cria obstáculos à pronta efetividade da ação do controle externo confiado ao 
tribunal – Recomendações anteriormente expedidas ao responsável, para correção da falha 
– Reincidência caracterizada – Responsabilidade do ordenador da despesa – multa imposta a 
teor do artigo 104, vi, da lei Complementar estadual n.° 709/93 – Recurso ordinário a que se 
nega provimento. doe: 8.7.2006.

contratos e atos jurídicos análogos
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ponsáveis por ato praticado com infração à norma legal ou regula-

mentar, não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, 

de diligência do Conselheiro Relator ou do Conselheiro Julgador 

singular, ou de decisão do tribunal de Contas, obstrução ao livre 

exercício das inspeções e auditorias determinadas, sonegação de 

processo, documento ou informação em inspeções ou auditorias 

realizadas pelo tribunal de Contas, além de outras previstas no ar-

tigo 104 da lei Complementar estadual no 709/93.

instruído o processo de análise do contrato e encaminhado 

à apreciação do Conselheiro Relator ou do Conselheiro Julgador 

singular, se houver irregularidades, mandará notificar, median-

te publicação no diário oficial do estado de são Paulo o Prefeito 

municipal e/ou o responsável pela assinatura do mesmo para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar suas razões de defesa ou 

justificativas.

Apreciada a matéria e sendo considerada regular, haverá a pu-

blicação da sentença no diário oficial do estado de são Paulo, e 

o feito será arquivado. Pelo contrário, se considerada irregular, 

haverá a publicação da sentença no diário oficial do estado de 

são Paulo e cópias do processo serão encaminhadas à Câmara e 

Prefeitura municipais, nos termos do  artigo 2o, incisos Xv e XXvii, 

da lei Complementar no 709/93.

da decisão caberá Recurso ordinário, endereçado ao Presidente 

do tribunal de Contas do estado de são Paulo, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da sua publicação no diário oficial. A 

competência para apreciação do recurso será da Câmara ou do 

tribunal Pleno, conforme o caso.

Caberá, ainda, Ação de Revisão ou de Rescisão de Julgado, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da decisão definitiva, se presen-

tes os fundamentos da ação.

observação: vide anexo a este manual: termo de Ciência e 

notificação, Cadastro dos Responsáveis pela assinatura dos con-

tratos e atos jurídicos análogos  e modelo de declaração a ser 

enviada no processo licitatório, quando  da criação, expansão e 

aprimoramento da ação governamental, em atendimento ao ar-

tigo 16 da lRF.
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9. CONCESSÕES/PERMISSÕES DE SERVIÇO PÚBLICO27 

9.1. Previsão Legal
• Constituição Federal: artigo 175.

• lei Federal no 8.987 de 13.2.95.

• lei Federal no 8.666/93 e alterações.

• lei Federal 10520/02.

• instruções Consolidadas no 02 de 2002 : artigo 15.

9.2. Documentação a ser enviada ao TCESP
o encaminhamento da relação dos contratos de concessão e 

permissão de serviços públicos ou declaração negativa, firmados 

ou em vigor no exercício em exame, consiste numa exigência pre-

vista na prestação de contas anual. o que interessa, no momento, 

são os documentos que devem ser encaminhados ao tribunal de 

Contas quando da celebração de ajustes desta espécie.

Para fins de fiscalização e acompanhamento das atividades de-

senvolvidas pelas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, deverá a Prefeitura municipal encaminhar ao tribunal de 

Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de aniversá-

rio de cada vigência contratual, cópia dos seguintes documentos, 

retratando o respectivo período anual encerrado:

 i.  Certidão com os nomes dos responsáveis integrantes 

dos órgãos responsáveis pela fiscalização da conces-

são/permissão, nos termos dos artigos 3o e 30, parágrafo 

27 lei Federal no 8.987/95 - Art. 2o Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:
i - poder concedente: a união, o estado, o distrito Federal ou o município, em cuja compe-
tência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de 
concessão ou permissão;
ii - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, 
mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empre-
sas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo deter-
minado;
iii - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total 
ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse 
público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, 
à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, 
por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amor-
tizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;
iv - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da presta-
ção de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

concessões/perMissões de serviço público
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único, da lei Federal no 8.987/9528, com os respectivos 

períodos de gestão, afastamentos e substituições.

 ii.  Cópia dos relatórios exarados no exercício pelos órgãos 

responsáveis pela fiscalização da concessão/permissão 

mencionados no item anterior.

 iii.  Relatório contendo a manifestação expressa do Prefeito 

municipal quanto à regularidade dos atos e às providên-

cias adotadas no caso de constatação de alguma irregu-

laridade ou descumprimento das normas estabelecidas 

nos contratos de concessão/permissão.

 iV.  Relatório circunstanciado contendo as obrigações do 

concessionário no que diz respeito ao cumprimento dos 

cronogramas físico-financeiro de execução das obras 

vinculadas à concessão, pormenorizando as etapas e 

prazos previstos e realizados, explicitando ainda quais-

quer alterações ocorridas quanto a prazos, localização, 

aumento ou diminuição.

 V.  demonstrativos dos pagamentos das receitas arre-

cadadas pelo concessionário, efetuados à Prefeitura 

municipal, decorrentes da concessão, e cópia dos res-

pectivos comprovantes.

 Vi.  Cópia da documentação relativa à homologação de reajus-

te e revisão de tarifas ocorridas no exercício, decorrentes de 

contratos de concessão/permissão de serviços públicos.

 Vii.  documentação relativa ao restabelecimento do equilí-

brio econômico-financeiro dos contratos de concessão/

permissão de serviços públicos em função de quaisquer 

alterações ocorridas no exercício.

28 lei Federal no 8.987/95 – Art. 3o As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo 
poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. Art. 30. no 
exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, 
contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Parágrafo único. 
A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou 
por entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme previsto em norma regulamen-
tar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos 
usuários.
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 Viii.  Cópia das demonstrações financeiras da concessionária 

de conformidade com a periodicidade estabelecida no 
contrato de concessão.

 iX.  documentação relativa ao retorno à Prefeitura municipal 
dos bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos 
ao concessionário quando da extinção da concessão.

A primeira prestação de contas apresentada nos novos moldes 
previstos nas instruções no 02/2002 evidenciará, ainda, os resulta-
dos da execução contratual retroativos a janeiro/2005.

9.3. Disponibilização durante a fiscalização “in loco” 
A auditoria analisará os processos licitatórios e contratos per-

tinentes a concessões/permissões durante a fiscalização “in loco”, 
ficando a seu critério quais processos serão analisados.

9.4 Jurisprudência 

tC 29832/026/99 : 
ementa: Recursos ordinários. transferência de concessão a 

terceiro. inaceitável a outorga de serviços públicos diretamente 
a particular, em flagrante contrariedade à regra contida no artigo 
175 da CF.

10. DOS REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR 
(Aditamento no 04/2005 às Instruções no 02/2002).

• Constituição Federal: artigo 71, inciso vi.
• Constituição estadual: artigo 33, inciso vii.
• lei Complementar estadual no 709/93: artigo 2o, inciso Xvii.
• lei Federal no 4.320/64: artigos 12, 16 e 17.
•  Aditamento 04/05 às instruções Consolidadas no 02 de 2002: 

artigo 5o

• instruções Consolidadas no 02 de 2002: artigos 30 ao 32.
• lei de Responsabilidade Fiscal : artigos  4o, i, “f”, 25 e 26.

10.1. Definições (Aditamento no 04/2005: artigo 1o).
 1.  REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR: quaisquer 

transferências de recursos governamentais, legalmente pre-

vistas e autorizadas, feitas a entidades privadas, sem fins 

dos repasses públicos ao terceiro setor
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lucrativos, para custeio, total ou parcial, das respectivas ati-
vidades, mediante Contratos de gestão, termos de Parceria, 
Convênios, Auxílios, subvenções e Contribuições.

 2.  CONTRATOS DE GESTÃO: ajustes celebrados com base na 
lei Federal no 9.637, de 15.5.1998, firmados com entidades 
qualificadas como organizações sociais, considerando-se:
2.1. ORGANIZAÇÃO SOCIAL: a entidade do terceiro setor, 
qualificada para celebrar Contratos de gestão com o setor 
Público.
2.2. Contratante: Órgão público que celebra o Contrato de 
gestão.
2.3. entidade gerenciada: ente Público referenciado como 
objeto e finalidade do Contrato de gestão.

 3.  TERMOS DE PARCERIA: ajustes fundamentados na lei 
Federal no 9.790, de 23.3.1999, regulamentada pelo decreto 
Federal no 3.100, de 30.6.1999, firmados com entidades qua-
lificadas como organizações da sociedade Civil de interesse 
Público, sendo:
3.1. organização da sociedade Civil de interesse Público 
(osCiP): entidade do terceiro setor, qualificada para cele-
brar termos de Parceria.
3.2. Órgão Público Parceiro: Órgão Público que celebra o 
termo de Parceria.
3.3. objeto da Parceria: programa, projeto ou atividade pú-
blica complementar, referenciados como objeto e finalidade 
do termo de Parceria.

 4.  CONVÊNIOS: ajustes firmados somente em casos justifi-
cadamente excepcionais, de comprovado impedimento 
para sujeição da entidade parceira aos procedimentos de 
qualificação como organização social ou organização da 
sociedade Civil de interesse Público, observado o artigo 
116 da lei Federal no 8.666/93, conforme padrões mínimos 
de eficiência, previamente fixados em programa ou plano 
de trabalho proposto pela entidade interessada, e cláusu-
las objetivas e definidoras dos recursos das partes envol-
vidas e das finalidades e resultados pretendidos, conside-
rando-se:
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4.1. Convenente: Órgão Público que celebra o Convênio.
4.2. Conveniada: entidade do terceiro setor beneficiária dos 
recursos cedidos pelo convenente.

 5.  AUXÍLIOS: repasses previstos em lei orçamentária ou espe-
cial, destinados a despesas de capital de entidades privadas 
sem fins lucrativos

 6.  SUBVENÇÕES: repasses previstos em lei, orçamentária ou 
especial, a entidades sem fins lucrativos, de natureza assis-
tencial, médica, educacional ou cultural, com objetivo de co-
brir, suplementarmente, as despesas de custeio operacional 
calculadas com base nas unidades de serviço efetivamente 
prestados ou postos à disposição dos respectivos usuários, 
conforme padrões mínimos de eficiência previamente fixa-
dos em programa ou plano de trabalho proposto pela en-
tidade interessada. destinam-se à operação e manutenção 
das entidades não voltadas ao lucro onde o patrimônio, em 
caso de encerramento das atividades, reverte-se ao Poder 
Público. quando têm caráter social destinam-se ao custeio 
de instituições relacionadas à assistência social, cultural, de 
saúde e educacional (artigos 12, §3o, i e 16 da lei 4320/64).  
São as subvenções sociais. No artigo 16 da Lei Federal n° 
4.320/64, a concessão de subvenções sociais visará à pres-
tação de serviços essenciais de assistência social, médica e 
educacional, sempre que a suplementação de recursos de 
origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais 
econômica.
Subvenções econômicas : realizadas segundo o artigo 18 da 
lei Federal no 4.320/64, destinam-se à cobertura dos déficits 
de manutenção das empresas públicas, de natureza autár-
quica ou não, expressamente incluídas nas despesas cor-
rentes do orçamento do município. Conforme artigo 7o da 
Portaria interministerial no 163/01, as subvenções econômi-
cas não mais existem como transferências orçamentárias e 
sim como fato financeiro, ou seja, extra-orçamentário.

 7.  CONTRIBUIÇÕES: são transferências correntes ou de capi-
tal, com vistas à realização de investimentos ou inversões 
financeiras, concedidas com base em lei especial e na lei 

dos repasses públicos ao terceiro setor
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orçamentária (artigo 12, § 6o da lei Federal no 4.320/64). 

(osvaldo maldonado sanches in dicionário de orçamento, 

Planejamento e áreas Afins). são concedidas por entes go-

vernamentais a entidades sem fins lucrativos, independen-

temente de contraprestação direta em bens ou serviços.

 8.  COMPROVAÇÃO DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES: demons-

tração documental dos repasses às entidades sem fins lu-

crativos e das respectivas prestações de contas, processadas 

em autos próprios, contendo os documentos e informações 

descritas no referido Aditamento.

 9.  COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES: demonstração do-

cumental dos repasses às entidades sem fins lucrativos e 

das respectivas prestações de contas, processadas em autos 

próprios, contendo os documentos e informações descritas 

no referido Aditamento.

10.  PARECER CONCLUSIVO ANUAL: documento expedido pela 

autoridade pública competente como resultado da análise 

de cada prestação de contas anual apresentada pelas enti-

dades beneficiadas, atestando as informações descritas no 

referido Aditamento.

10.2. Documentos a serem encaminhados em relação  
aos repasses públicos ao Terceiro Setor (contrato de 
gestão, termo de parceria, convênios, de valor igual  
ou superior a r$ 650.000,00)

10.2.1.documentos que devem ser encaminhados em relação 
aos contratos de gestão (artigo 2° do Aditamento 04/05)

As Prefeituras municipais remeterão a este tribunal, até o dia 15 

(quinze) de cada mês, cópia dos Contratos de gestão, de valor 

global igual ou superior ao que se refere a letra “c” do inciso ii do 

artigo 23 da lei Federal no 8.666/93, celebrados no mês anterior, 

acompanhados da reprodução dos seguintes documentos:

 i.   legislação local reguladora dos procedimentos de qua-

lificação de entidades como organizações sociais e dos 

Contratos de gestão preceituados pela lei Federal no 

9.637/98;
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 ii.   parecer favorável, quanto à conveniência e oportuni-
dade de qualificação da entidade como organização 
social, exarado pelo Prefeito municipal;

 iii.   cópia da proposta orçamentária e do programa de in-
vestimentos, devidamente aprovados pelo Conselho de 
Administração da organização social;

 iV.   estatuto registrado da entidade qualificada como 
organização social;

 V.   certificação governamental de qualificação da contrata-
da como organização social;

 Vi.   inscrição da organização social no Cadastro nacional 
das Pessoas Jurídicas (CnPJ);

 Vii.   declaração quanto à compatibilização e adequação da 
despesa contratual às normas vigentes nos artigos 15 e 
16 da lei de Responsabilidade Fiscal (lCF no 101/00);

 Viii.   justificativa do Poder Público para firmar o Contrato 
de gestão, com indicações sobre as atividades a serem 
executadas e entidades que manifestaram interesse na 
celebração do referido Contrato;

 iX.   ato de aprovação do Contrato pelo Conselho de 
Administração da organização social e pelo Prefeito 
municipal;

 X.   última Ata de eleição e/ou indicação dos membros 
dos órgãos diretivos, consultivos e normativos da 
organização social;

 Xi.   nota(s) de empenho vinculada(s) ao Contrato de 
gestão;

 Xii.   termo de Ciência e notificação, relativo à tramitação do 
processo perante o tRiBunAl de ContAs do estAdo, 
firmado pela contratante e pela contratada, conforme 
modelo no Anexo 2 deste Aditamento;

 Xiii.   publicação do Contrato na imprensa oficial, observados 
os termos dos artigos 6o e 7o da lei Federal no 9.637/98.

§ 1o - os processos serão autuados nos órgãos de origem, me-
diante a utilização de capa própria, identificada no Anexo 3 deste 
Aditamento, fornecida pela imprensa oficial do estado, devidamen-
te preenchida, contendo documentação rubricada e numerada.

dos repasses públicos ao terceiro setor
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§ 2o - no mesmo prazo indicado no “caput” deste artigo, serão 
encaminhados ao tribunal os respectivos termos aditivos, modi-
ficativos ou complementares, de qualquer valor, ou os distratos, 
os quais deverão vir acompanhados das necessárias justificativas, 
da prova da autorização prévia da autoridade competente, da(s) 
nota(s) de empenho correspondente(s), de sua publicação e ofício 
fazendo referência ao número de protocolo do tribunal, dado ao 
Contrato de gestão.

§ 3o - Para fins de fiscalização e acompanhamento das ativi-
dades anualmente desenvolvidas pelas organizações sociais, 
deverá o Poder Público responsável pela assinatura do Contrato 
de gestão referido no “caput” deste artigo encaminhar a este 
tribunal, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício 
financeiro, cópia dos seguintes documentos, retratando o respec-
tivo período anual encerrado:

 i.   certidão contendo os nomes dos membros da Comissão 
de Avaliação da execução contratual e os respectivos pe-
ríodos de atuação;

 ii.   certidão contendo os nomes dos membros do Conselho 
de Administração da organização social, os órgãos que 
representam, a forma de sua remuneração e os respecti-
vos períodos de atuação;

 iii.   certidão contendo os nomes dos demais membros da 
diretoria da organização social e períodos de atuação, 
acompanhada do ato de fixação de suas remunerações;

 iV.   certidão contendo os nomes dos dirigentes e conselhei-
ros da entidade Pública gerenciada, objeto do Contrato 
de gestão, e respectivos períodos de atuação, acompa-
nhada do ato de fixação de suas remunerações;

 V.   ato de constituição, estatuto social e regimento interno 
da organização social;

 Vi.   regulamento para a contratação de obras, serviços e 
compras com emprego de recursos provenientes do 
Poder Público;

 Vii.   plano de cargos, salários e benefícios dos empregados;
 Viii.   relatório da organização social sobre as atividades de-

senvolvidas no gerenciamento da entidade pública ob-
jeto do Contrato de gestão, contendo as principais rea-
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lizações, e exposição sobre as demonstrações contábeis 
e seus resultados;

 iX.   relação dos Contratos, Convênios e respectivos adita-
mentos, firmados com a utilização de recursos públicos 
administrados pela organização social para os fins esta-
belecidos no Contrato de gestão, devendo constar o tipo 
e número do ajuste, nome do contratado ou conveniado, 
data, objeto, vigência, valor e condições de pagamento;

 X.   relação dos bens móveis e imóveis mantidos pelo Poder 
Público no período, com permissão de uso aos objetos do 
Contrato de gestão, especificando forma e razão, inclusi-
ve das eventuais substituições dos respectivos bens;

 Xi.   relação dos servidores e funcionários públicos que fo-
ram cedidos à organização social, contendo: nome do 
servidor/funcionário, órgão de origem, cargo público 
ocupado, função desempenhada na organização social, 
data de início da prestação dos serviços;

 Xii.   identificação de eventual aditamento da parcela de recur-
sos destinada à cobertura das despesas de pessoal cedido 
pelo Poder Público com cópia da justificativa e indicação 
do valor adicionado;

 Xiii.   relação dos servidores admitidos ou mantidos com re-
cursos do Contrato de gestão, indicando as funções e o 
valor global despendido no período;

 XiV.   demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos 
membros do Conselho de Administração da organização 
social;

 XV.   conciliação bancária do mês de dezembro das contas 
abertas em instituições financeiras, incluídas as aufe-
rições de receitas financeiras, aplicáveis no objeto do 
Contrato de gestão;

 XVi.   demonstrativo integral das receitas e despesas, compu-
tadas por fontes de recurso e categoria ou finalidade das 
despesas, aplicadas no objeto do Contrato de gestão, 
conforme modelo no Anexo 4 deste Aditamento;

 XVii.   balanços dos exercícios, encerrado e anterior e demais 
demonstrações contábeis e respectiva publicação na 

imprensa oficial, tanto da entidade Pública gerenciada 

quanto da organização social;

dos repasses públicos ao terceiro setor
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 XViii.   certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade, 

comprovando a habilitação profissional dos responsáveis 

pelos balanços e demonstrações contábeis;

 XiX.   relatório conclusivo da análise da execução do Contrato 

de gestão, elaborado pela Comissão de Avaliação, con-

tendo comparativo específico das metas propostas com 

os resultados alcançados;

 XX.   parecer do Conselho de Administração da organização 

social sobre as contas e demonstrações financeiras e 

contábeis da entidade Pública gerenciada;

 XXi.   parecer de auditoria independente, se houver;

 XXii.   comprovação da devolução dos saldos financeiros, in-

clusive os provenientes das receitas obtidas das aplica-

ções financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, 

denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de gestão;

 XXiii.   parecer conclusivo anual da contratante, nos termos 

definidos no inciso X do artigo 1o deste Aditamento;

§ 4o - os documentos previstos nos incisos i a XXiii serão reme-

tidos acompanhados de ofício fazendo referência ao número de 

protocolo do tribunal, dado ao respectivo Contrato de gestão.

§ 5o - Remetida a documentação prevista nos incisos v, vi e vii, 

nos exercícios seguintes serão enviadas apenas as alterações ocor-

ridas ou declaração negativa nesse sentido.

§ 6o - os documentos originais de receitas e despesas referen-

tes à comprovação da aplicação dos recursos de origem pública 

decorrentes do Contrato de gestão, após contabilizados, ficarão 

arquivados na organização social, separadamente dos relativos a 

outras fontes de recursos financeiros, à disposição deste tribunal.

10.2.2. Documentos que devem ser encaminhados  
em relação aos termos de parceria  
(artigo 3° do Aditamento 04/05)
As Prefeituras municipais remeterão a este tribunal até o dia 15 

(quinze) de cada mês cópia dos termos de Parceria celebrados no 

mês anterior, de valor global igual ou superior ao que se refere a 

letra “c” do inciso ii do artigo 23 da lei Federal no 8.666/93, acom-

panhados da reprodução dos seguintes documentos:
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 i.   publicação do edital de Concurso de Projetos para 
a escolha da osCiP, nos termos dos artigos 23 a 25 do 
decreto Federal no 3.100/99;

 ii.   ato de designação da Comissão Julgadora do Concurso 
de Projetos;

 iii.    ata de julgamento do Concurso;
 iV.   publicação do resultado do Concurso e da respectiva 

homologação;
 V.   justificativa do Poder Público para a celebração do termo 

de Parceria prescindida da realização do Concurso de 
Projetos;

 Vi.   ato de outorga da qualificação da organização da 
sociedade Civil de interesse Público, expedida pelo 
ministério da Justiça;

 Vii.   inscrição da organização da sociedade Civil de interesse 
Público no Cadastro nacional das Pessoas Jurídicas 
(CnPJ);

 Viii.   estatuto registrado da organização da sociedade Civil 
de interesse Público contendo expressamente a regên-
cia das normas indicadas pelo artigo 4o da lei Federal no 
9.790/99;

 iX.   ata de eleição da atual diretoria da organização da 
sociedade Civil de interesse Público;

 X.   certificação de que a parceira dedica-se às atividades 
configuradas no artigo 3o da lei Federal no 9.790/99, me-
diante a execução direta de projetos, programas ou pla-
nos de ações correlatas; por meio da doação de recursos 
físicos, humanos e financeiros, ou ainda pela prestação 
de serviços intermediários de apoio a outras organiza-
ções sem fins lucrativos e a órgãos do setor público que 
atuem em áreas afins;

 Xi.   projeto técnico e detalhamento de custos apresenta-
dos pela organização da sociedade Civil de interesse 
Público ao Órgão estatal Parceiro;

 Xii.   declaração quanto à compatibilização e adequação da 
despesa da parceria às normas vigentes nos artigos 15 e 
16 da lei de Responsabilidade Fiscal (lCF no 101/00);

dos repasses públicos ao terceiro setor
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 Xiii.   manifestação prévia do Conselho de Política Pública da 
área correspondente de atuação existente, em relação 
ao termo de Parceria;

 XiV.   nota(s) de empenho vinculada(s) ao termo de Parceria;
 XV.   termo de Ciência e notificação, relativo à tramitação do 

processo perante o tRiBunAl de ContAs do estAdo, 
firmado pelos parceiros público e privado, conforme 
modelo no Anexo 5 deste Aditamento;

 XVi.   publicação na imprensa oficial do extrato do termo de 
Parceria e do demonstrativo de previsão de sua execu-
ção física e financeira, elaborados conforme Anexos i e 
ii do decreto Federal no 3.100/99;

§ 1o - os processos serão autuados nos órgãos de origem, me-
diante a utilização de capa própria, identificada no Anexo 6 deste 
Aditamento, fornecida pela imprensa oficial do estado, devidamen-
te preenchida, contendo documentação rubricada e numerada.

§ 2o - no mesmo prazo indicado no “caput” deste artigo, serão 
encaminhados ao tribunal os respectivos termos aditivos, modi-
ficativos ou complementares, de qualquer valor, ou os distratos, 
os quais deverão vir acompanhados das necessárias justificativas, 
da prova da autorização prévia da autoridade competente, da(s) 
nota(s) de empenho, de sua publicação e ofício fazendo referência 
ao número de protocolo do tribunal, dado ao termo de Parceria.

§ 3o - Para fins de fiscalização e acompanhamento das ativida-
des anualmente desenvolvidas pelas organizações da sociedade 
Civil de interesse Público, deverá o Poder Público responsável pela 
assinatura do termo de Parceria referido no “caput” deste artigo 
encaminhar a este tribunal, até 90 (noventa) dias após o encerra-
mento do exercício financeiro, cópia dos seguintes documentos, 
retratando o respectivo período anual encerrado:

 i.   certidão indicando os nomes dos membros da Comissão 
de Avaliação da execução do termo de Parceria, órgãos 
representados e os respectivos períodos de atuação;

 ii.   certidão contendo os nomes dos dirigentes e conse-
lheiros da organização da sociedade Civil de interesse 
Público, forma de remuneração, períodos de atuação, 
com destaque para o dirigente responsável pela admi-
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nistração dos recursos recebidos à conta do termo de 

Parceria;

 iii.   relatório anual da entidade Parceira sobre as atividades 

desenvolvidas com recursos próprios e verbas públicas 

repassadas;

 iV.   relatório governamental sobre a execução do objeto de 

termo de Parceria contendo comparativo entre metas 

propostas e os resultados alcançados;

 V.   demonstrativo integral das receitas próprias e das re-

passadas bem como das despesas, computadas pela en-

tidade por fontes de recurso e por categoria ou finalida-

de dos gastos, aplicadas no objeto do termo de Parceria, 

conforme modelo no Anexo 7 deste Aditamento;

 Vi.   extrato de execução física e financeira previsto no in-

ciso vi do § 2o do artigo 10 da lei Federal no 9.790/99, 

publicado na imprensa oficial no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias após o término de cada exercício finan-

ceiro, elaborado conforme Anexo ii do decreto Federal 

no 3.100/99;

 Vii.   regulamento para contratação de obras e serviços, bem 

como para compras com emprego de recursos prove-

nientes do Poder Público;

 Viii.   relação dos Contratos, Convênios e respectivos adita-

mentos, firmados com a utilização de recursos públicos 

administrados pela organização da sociedade Civil de 

interesse Público para os fins estabelecidos no termo 

de Parceria, devendo constar o tipo e número do ajuste, 

nome do contratado ou conveniado, data, objeto, vigên-

cia, valor e condições de pagamento;

 iX.   relação de eventuais bens imóveis adquiridos com re-

cursos provenientes da celebração do termo de Parceria, 

nos termos do artigo 15 da lei Federal no 9.790/99;

 X.   conciliação bancária do mês de dezembro da conta 

corrente específica aberta em instituição financeira, in-

cluídas as receitas financeiras, aplicáveis no objeto da 

Parceria;

dos repasses públicos ao terceiro setor
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 Xi.   publicação do Balanço Patrimonial da osCiP, dos exer-

cícios encerrado e anterior;

 Xii.   demais demonstrações contábeis e financeiras da osCiP;

 Xiii.   parecer e relatório de auditoria, nos termos do artigo 19 

do decreto Federal no 3.100/99;

 XiV.   parecer dos Conselhos de Políticas Públicas das áreas 

correspondentes de atuação existentes;

 XV.   relatório da Comissão de Avaliação e comprovante de 

remessa à autoridade competente;

 XVi.   comprovação da devolução dos saldos financeiros, in-

clusive os provenientes das receitas obtidas das aplica-

ções financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, 

denúncia, rescisão ou extinção do termo de Parceria;

 XVii.   parecer conclusivo anual do Órgão Público Parceiro, 

nos termos definidos no inciso X do artigo 1o deste 

Aditamento.

§ 4o - os documentos previstos nos incisos i a Xvii serão reme-

tidos acompanhados de ofício fazendo referência ao número de 

protocolo do tribunal, dado ao respectivo termo de Parceria.

§ 5o - Remetida a documentação prevista no inciso vii, nos exer-

cícios seguintes serão enviadas apenas as alterações ocorridas, ou 

declaração negativa nesse sentido.

§ 6o - os documentos originais de receitas e despesas referen-

tes à comprovação da aplicação dos recursos de origem pública 

decorrentes do termo de Parceria, após contabilizados, ficarão ar-

quivados na organização da sociedade Civil de interesse Público, 

separadamente dos relativos a outras fontes de recursos financei-

ros, à disposição deste tribunal.

10.2.3. Documentos que devem ser encaminhados em 
relação aos convênios (artigo 4° do aditamento 04/05)
As Prefeituras municipais remeterão a este tribunal até o dia 

15 (quinze) de cada mês cópia dos Convênios celebrados no mês 

anterior, com entidades sem fins lucrativos, obedecidos os termos 

do artigo 116 da lei Federal no 8.666/93, de valor global igual ou su-

perior ao que se refere a letra “c” do inciso ii do artigo 23 da mesma 

lei, acompanhados da reprodução dos seguintes documentos:
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 i.  justificativa do Poder Público para firmar o Convênio, 

com as seguintes indicações:

a.  excepcionalidade impeditiva de sujeição da entidade 

conveniada aos procedimentos de qualificação como 

organização social ou organização da sociedade Civil 

de interesse Público e

b. as atividades a serem executadas.

 ii.  plano de trabalho estabelecido em conformidade com 

o § 1o do artigo 116 da lei Federal no 8.666/93, proposto 

pela interessada e aprovado pelo Poder Público;

 iii.  certificação governamental de utilidade pública e/ou 

entidade de assistência social da conveniada;

 iV.  inscrição da entidade no Cadastro nacional das Pessoas 

Jurídicas (CnPJ);

 V. estatuto registrado da conveniada;

 Vi.  declaração quanto à compatibilização e adequação das 

despesas do Convênio às normas vigentes nos artigos 15 

e 16 da lei de Responsabilidade Fiscal (lCF no 101/00);

 Vii.  nota(s) de empenho vinculada(s) ao Convênio;

 Viii.  protocolo de remessa da notificação da celebração do 

Convênio à Câmara municipal;

 iX .  termo de Ciência e notificação, relativo à tramitação 

do processo perante o tRiBunAl de ContAs do 

estAdo, firmado pela convenente e pela conveniada, 

conforme modelo no Anexo 8 deste Aditamento;

 X .  publicação do extrato do Convênio na imprensa oficial;

§ 1o - os processos serão autuados nos órgãos de origem, me-

diante a utilização de capa própria, identificada no Anexo 9 deste 

Aditamento, fornecida pela imprensa oficial do estado, devidamen-

te preenchida, contendo documentação rubricada e numerada.

§ 2o - no mesmo prazo indicado no “caput” deste artigo, serão 

encaminhados ao tribunal os respectivos termos aditivos, modifi-

cativos ou complementares, de qualquer valor, ou os distratos, os 

quais deverão vir acompanhados das necessárias justificativas, da 

prova da autorização prévia da autoridade competente e de sua 

publicação.

dos repasses públicos ao terceiro setor
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§ 3o - Para fins de fiscalização e acompanhamento das ativida-
des anualmente desenvolvidas pelas conveniadas, deverá o Poder 
Público responsável pela assinatura do Convênio referido no “ca-
put” deste artigo encaminhar a este tribunal, até 90 (noventa) dias 
após o encerramento do exercício financeiro, cópia dos seguintes 
documentos, retratando o respectivo período anual encerrado:

 i.  certidão indicando os nomes dos responsáveis pela fiscali-
zação do Convênio e respectivos períodos de atuação;

 ii.  certidão contendo os nomes dos dirigentes e conselhei-
ros da conveniada e respectivos períodos de atuação;

 iii.  relatório anual da conveniada sobre as atividades de-
senvolvidas com recursos próprios e verbas públicas 
repassadas;

 iV.  relatório governamental sobre a execução do objeto do 
Convênio contendo comparativo entre metas propostas 
e resultados alcançados;

 V.  demonstrativo integral das receitas próprias e das repas-
sadas bem como das despesas, computadas pela enti-
dade por fontes de recurso e por categoria ou finalidade 
dos gastos, aplicadas no objeto do Convênio, conforme 
modelo no Anexo 10 deste Aditamento;

 Vi.  regulamento para compras e contratação de obras e 
serviços que atenda ao plano de aplicação dos recursos 
financeiros repassados à conveniada;

 Vii.  relação dos Contratos, Convênios e respectivos adita-
mentos, firmados com a utilização de recursos públicos 
administrados pela conveniada para os fins estabeleci-
dos no Convênio, devendo constar o tipo e número do 
ajuste, nome do contratado ou conveniado, data, obje-
to, vigência, valor e condições de pagamento;

 Viii.  conciliação bancária do mês de dezembro da conta 
corrente específica aberta em instituição financeira in-
dicada pelo Órgão Público convenente, incluídas as au-
ferições de receitas financeiras, aplicáveis no objeto do 
Convênio;

 iX.  publicação do Balanço Patrimonial da conveniada, dos 
exercícios encerrado e anterior;
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 X.  demais demonstrações contábeis e financeiras da con-
veniada;

 Xi.  comprovação da devolução dos saldos financeiros, in-
clusive os provenientes das receitas obtidas das aplica-
ções financeiras realizadas, nas hipóteses de conclusão, 
denúncia, rescisão ou extinção do Convênio;

 Xii.  parecer conclusivo anual do Órgão Público convenen-
te, nos termos definidos no inciso X do artigo 1o deste 
Aditamento.

§ 4o - os documentos previstos nos incisos i a Xii serão reme-
tidos acompanhados de ofício fazendo referência ao número de 
protocolo do tribunal, dado ao respectivo Convênio.

§ 5o - Remetida a documentação prevista no inciso vi, nos exer-
cícios seguintes serão enviadas apenas as alterações ocorridas, ou 
declaração negativa nesse sentido.

§ 6o - os documentos originais de receitas e despesas referentes 
à comprovação da aplicação dos recursos de origem pública, após 
contabilizados, ficarão arquivados na entidade conveniada, sepa-
radamente dos relativos a outras fontes de recursos financeiros, à 
disposição deste tribunal.

10.3. Outras formas de repasses a entidades do  
Terceiro Setor 

Como outras formas de repasses a entidades do terceiro setor, 
os recursos podem ainda chegar às entidades sem fins lucrativos, 
das seguintes formas: 

 i.  em decorrência de Contratos de gestão, termos de 
Parceria e Convênios, de valor inferior ao fixado pelo 
artigo 23, ii, “c” da lei de licitações (atualmente me-
nor que R$ 650.000,00), com requisitos e documentos 
idênticos aos explicitados nos itens anteriores, a análise 
será feita pelo tCesP a partir da correspondente rela-
ção anual dos repasses encaminhada ao tCesP,  deter-
minada pelo artigo 5o, inciso ii do Aditamento 04/05 às 
instruções 02/02 (v. www.tce.sp.gov.br).

 ii.  Por meio de Auxílios, subvenções e Contribuições, inde-
pendente de valor, serão analisados a partir da relação 

dos repasses públicos ao terceiro setor
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anualmente enviada ao tCesP, nos termos do artigo 5o, 
inciso iv do Aditamento 04/05, conforme abaixo:  

 iii.  relação de todos os repasses financeiros efetua-
dos no exercício a título de Auxílios e subvenções e 
Contribuições concedidos, nos termos dos artigos 12, 
16 e 21 da lei Federal no 4.320/64, a entidades sem fins 
lucrativos, acompanhada dos respectivos pareceres 
conclusivos, nos termos do inciso X do artigo 1o deste 
Aditamento, contendo:
a. número e data da(s) Lei(s) autorizadora(s);
b. destinação objetiva dos recursos;
c.  identificação do tipo de repasse: Auxílio, Subvenção ou 

Contribuição;
d. nome da entidade beneficiada;
e. valor total legalmente previsto;
f. valor total repassado no exercício;
g. valor residual não repassado.

§ 1o - os processos de comprovação das contas pertinentes aos 
Contratos de gestão, termos de Parceria e Convênios de valor glo-
bal inferior ao que se refere a letra “c” do inciso ii do artigo 23 da 
lei Federal no 8.666/93 devem conter ainda demonstrativos inte-
grais das receitas e despesas nos moldes dos respectivos Anexos 
4, 7 e 10 deste Aditamento e os documentos fiscais originais, após 
contabilizados, ficarão arquivados nas entidades beneficiárias se-
paradamente dos relativos a outras fontes de recursos financeiros, 
à disposição deste tribunal.

§ 2o - os documentos originais de receitas e despesas refe-
rentes à comprovação da aplicação dos Auxílios, subvenções e 
Contribuições comprovados nos termos dos incisos viii e iX do ar-
tigo 1o deste Aditamento, após contabilizados, ficarão arquivados 
nas entidades beneficiárias separadamente dos relativos a outras 
fontes de recursos financeiros, à disposição deste tribunal.

os documentos originais de receitas e despesas referentes à com-
provação da aplicação dos Auxílios, subvenções e Contribuições, 
após contabilizados, ficarão arquivados nas entidades benefici-
árias, separadamente dos relativos a outras fontes de recursos fi-
nanceiros, à disposição da fiscalização do tribunal de Contas.

os responsáveis pela transferência de recursos e pela fiscali-
zação dos repasses deverão comunicar ao tribunal de Contas, no 
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prazo de 3 (três) dias, qualquer irregularidade ou ilegalidade prati-
cada pelas beneficiárias quando da utilização dos recursos ou bens 
de origem pública, bem como a instauração e desfecho de proce-

dimento administrativo instaurado.

10.4. Da Autuação dos Processos que tratam de Auxílios, 
Subvenções e Contribuições

efetuada a fiscalização, e tendo como base os documentos enca-

minhados pela Prefeitura municipal, além dos elementos, informa-

ções e outros documentos conseguidos pela auditoria, será autuado 

um processo que tratará da análise dos auxílios, subvenções e contri-

buições concedidos no exercício examinado, com a manifestação da 

fiscalização acerca da regularidade ou não das mesmas. nos casos em 

que as prestações de contas não forem apresentadas, ou, se apresen-

tadas, forem consideradas irregulares, serão autuados processos, para 

cada entidade, dando-se um tratamento individualizado. As entida-

des que não comprovarem a aplicação dos recursos ficarão sujeitas à 

suspensão de novos recebimentos, sem prejuízo das sanções legais 

cabíveis29. o tribunal de Contas mantém permanentemente atualiza-

da a relação de órgãos ou entidades que, de acordo com o disposto no 

artigo 103 da lei Complementar no 709/93, estão proibidos de novos 

recebimentos de auxílios, subvenções ou contribuições do estado ou 

dos municípios, até que regularizem sua situação perante o tribunal 

de Contas, com a publicação mensal da referida relação.

10.5. Da Tramitação Processual dos Auxílios,  
Subvenções e Contribuições.

instruído o processo e encaminhado à apreciação do 

Conselheiro Julgador singular, o mesmo, se assim entender per-
tinente, mandará notificar, mediante publicação no diário oficial 

29 tC-830/001/02 – isto posto, e diante da manifestação favorável da Assessoria técnica de AtJ, 
libero a entidade beneficiária para novos recebimentos da espécie, ficando obrigada ao adim-
plemento do pagamento das parcelas acordadas, pelo que desde logo determino à Prefeitura 
municipal de (...) que encaminhe os comprovantes a esta Corte, sendo que após o pagamento 
da última parcela será dada quitação aos responsáveis. Consigno, ainda, que uma vez constata-
do o inadimplemento da obrigação, o executivo municipal deverá, imediatamente, comunicar 
o fato a este e. tribunal de Contas, situação que ensejará o restabelecimento de pena anterior-
mente imposta de suspensão de recebimentos da espécie. doe: 4.10.2006.

dos repasses públicos ao terceiro setor
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do estado de são Paulo, o Prefeito municipal, no prazo de 30 (trin-
ta) dias, apresentar suas razões de defesa ou justificativas. Poderá, 
também, pelos mesmos meios e prazos, notificar a entidade bene-
ficiária para apresentar a prestação de contas, justificar ou reco-
lher as importâncias, devidamente corrigidas30.

Apreciada a matéria e sendo considerada regular a matéria, ha-
verá a publicação da sentença no diário oficial do estado de são 
Paulo, e o feito será arquivado, liberando e dando quitação aos res-
ponsáveis beneficiários.

Apreciada a matéria e sendo considerada irregular, haverá a pu-
blicação da sentença no diário oficial do estado de são Paulo, e 
cópias do processo serão encaminhadas à Câmara municipal e a 
Prefeitura municipal, nos termos do disposto no artigo 2o, incisos 
Xii, Xv, Xvii e XXvii, da lei Complementar no 709/93. da decisão 
caberá Recurso ordinário, endereçado ao Presidente do tribunal 
de Contas do estado de são Paulo, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da publicação no diário oficial. 

A competência para apreciação do recurso será da Câmara do 
tribunal. Caberá, ainda, Ação de Revisão ou de Rescisão de Julgado, 
no prazo de 5 (cinco) anos, contados da decisão definitiva, se pre-
sentes os fundamentos da ação.

10.6.  Requisitos para Concessão dos Auxílios,  
Subvenções e Contribuições

a.  Condições e exigências estabelecidas na lei de diretrizes or-
çamentárias para transferências de recursos às entidades pú-
blicas e privadas (artigo 4o, i, “f” da lRF) ; 

b.  existência de critérios estabelecidos na ldo (artigo 26 da 
lRF);

c.  Concessão do benefício previsto na loA (artigo 26 da lRF);  

d.  Prévio estudo ou plano de trabalho, realizado pela entida-

de beneficiária, que demonstre como se chegou ao valor a 

30 tC-1171/005/04 – Recurso ordinário – irregularidade de prestação de contas. Condenação 
de beneficiária juntamente com ex-Prefeito a restituírem os valores devidos. Jurisprudência. 
Conhecido e não provido. outrossim, alertou aos interessados que, conforme vem decidindo 
este tribunal em casos análogos, a concessão de futuros auxílios/subvenção só será admitida 
no caso de a entidade comprovadamente demonstrar e permanecer sem finalidade lucrativa e 
dedicada exclusivamente ao esporte amador – doe: 15.9.2005.
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ser concedido pela Prefeitura e qual a sua real necessidade 
- princípios da moralidade, eficiência (artigo 37 da CF/88) e 
economicidade (art.70 da CF/88) 31;

e.  lei específica autorizadora com indicação do beneficiário, 
valor e finalidade do repasse (artigo 26 da lRF); 

f.  A concessão do benefício deve visar à prestação de serviços 
sociais, médicos, culturais ou educacionais (artigo 12, §3o, i e 
16 da lei 4320/64); 

g.  laudo ou relatório, emitido por órgãos oficiais de fiscaliza-
ção, atestando que a entidade detinha condições satisfató-
rias de funcionamento. 

10.7. Competência do Órgão Concessor
Compete à Prefeitura, enquanto órgão concessor de auxílios, 

subvenções e contribuições:
 i.  estabelecer a data limite para apresentação das com-

provações, a qual não poderá ultrapassar o dia 31 (trinta 
e um) de janeiro do exercício seguinte ao recebimento 
dos recursos.

 ii.  Proibir às beneficiárias a redistribuição dos recursos a 
outras entidades, congêneres ou não.

 iii.  Autorizar, a seu critério, de forma fundamentada, even-
tuais solicitações de prorrogações de prazo, para apli-
cação e prestação de contas, sem prejuízo do disposto 
no item acima transcrito, bem como, alterar sua desti-
nação, sempre amparado em lei municipal.

 iV.  Receber e examinar as comprovações apresentadas e 
emitir parecer conclusivo, no prazo máximo de 30 (trin-
ta) dias, a contar da data de seu recebimento.

 V.  exigir das entidades beneficiárias, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, o saneamento de eventuais irregulari-
dades na comprovação apresentada, ou sua entrega, em 

caso de omissão.

31 tC-1451/002/05 – Pelos fundamentos da sentença de fls. foi julgada regular a prestação de 
contas, quitando-se os Responsáveis, recomendando, porém, que a Prefeitura municipal de 
(...) e a Associação Cultural (...) observem, sob pena de impedimento de novos repasses, o dis-
posto no artigo 16 da lei Federal n° 4.320/64, vez que a concessão de subvenções sociais pelos 
municípios deve ser fonte complementar e não primordial das receitas das entidades benefi-
ciárias. doe: 16.5.2006.

dos repasses públicos ao terceiro setor
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 Vi.  suspender, por iniciativa própria, novas concessões aos 
inadimplentes, quando decorrido o prazo estabelecido 
no inciso anterior, sem a devida regularização, comuni-
cando tal fato a este tribunal, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, acrescido de cópia da documentação re-
lativa às providências adotadas pela Prefeitura para re-
gularizar a pendência.

 Vii.  expedir, a pedido dos interessados, declarações ou 
atestados de regularidade, referentes às comprovações 
apresentadas, ressalvado o julgamento deste tribunal, 
conforme o disposto no inciso Xvii do artigo 2° da lei 
Complementar estadual n° 709/93.

 Viii.   emitir o parecer conclusivo, nos termos do inciso X  do 
artigo 1o do Aditamento 04/05 às instruções 02/02, con-
forme abaixo : 
PAReCeR ConClusivo AnuAl: documento expedido 
pela autoridade pública competente como resultado da 
análise de cada prestação de contas anual apresentada 
pelas entidades beneficiadas, atestando:
a.  datas de recebimento da prestação de contas e da 

emissão do parecer conclusivo;
b.  valores repassados e comprovados por fonte de re-

curso e respectivos saldos sujeitos a devolução;
c.  o regular funcionamento da entidade que recebeu os 

recursos;
d.  o cumprimento das cláusulas pactuadas ou dos obje-

tivos da lei autorizadora;
e.  a perfeita contabilização das transações desenvolvi-

das pela entidade beneficiária;
f.  a conformidade com a regulamentação que rege a 

matéria;
g.  a regularidade dos gastos efetuados;
h.  a economicidade dos resultados alcançados, com 

indicadores comparativos às metas propostas na 
Política governamental;

i.  a prestação de contas total, parcial ou a falta de com-
provação pela entidade beneficiária e

j.  as sanções aplicadas na eventual falta de prestação de 
contas ou desvio de finalidade.
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10.8. Banco de Dados: entidades proibidas de receber 
novos auxílios/subvenções ou contribuições

Cabe salientar que o tCe mantém permanentemente atualiza-
da a relação de órgãos ou entidades que, de acordo com o dispos-
to no artigo 103 da lei Complementar 709/93, estão proibidos de 
novos recebimentos de auxílios, subvenções ou contribuições do 
estado ou dos municípios até que regularizem sua situação peran-
te este tribunal (vide comunicado sdg 05/2006). 

nota: Para um estudo mais aprofundado e amplo sobre a matéria aqui tratada 
foi elaborado trabalho denominado mAnuAl BásiCo de RePAsses PÚBliCos 
Ao teRCeiRo setoR que se encontra disponível no endereço eletrônico do 
tribunal de Contas do estado de são Paulo: www.tce.sp.gov.br

11. OBRAS PÚBLICAS 

11.1. Previsão Legal 
• lei Federal no 8.888/93: artigos 7o, 23, incisos i e ii, e 62.
• instruções no 02/2002: artigos 21 a 23.
a.  o instrumento de contrato é obrigatório nos casos de con-

corrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas 
e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos 
limites dessas duas modalidades de licitação, e facultati-
vo nos demais casos em que a Prefeitura municipal puder 
substituí-lo por outros instrumentos hábeis (atualmente: R$ 
650.000,00 para compras e serviços e R$ 1.500.000,00 para 
obras e serviços de engenharia).

b.  As Prefeituras municipais devem enviar ao tribunal de Contas, 
devidamente preenchida, planilha denominada “Cadastro 
eletrônico de obras em execução”, até o dia 30 (trinta) de ju-
lho e 30 de janeiro de cada exercício, trazendo informações 
de todos os órgãos da Administração direta e indireta, men-
cionando toda e qualquer obra em execução cujo contrato 
ou ato jurídico análogo tenho sido celebrado nos termos do 
sobredito item a. 

c.  A versão do programa deve ser obtida no endereço eletrôni-
co do tribunal de Contas: www.tce.sp.gov.br/cadobras.shtm, 
devendo, depois de preenchida, ser encaminhada eletronica-
mente para o endereço: obraspublicas@tce.sp.gov.br

obras públicas
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12. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

12.1. Previsão Legal
• instruções Consolidadas no 02 de 2002: artigos 24 a 27.
• lei Federal no 8.666/93: artigo 5o.
A obediência, para cada fonte diferenciada de recursos, à estrita 

ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando 
presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia 
justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, está 
prevista no artigo 5o da lei Federal no 8.666/93 e suas alterações.

12.2. Prazo de encaminhamento
Até o dia 30 (trinta) do mês subseqüente ao encerramento do 

semestre, relação de pagamentos efetuados no semestre anterior. 
exemplo : 1o semestre de 2007 em 31/07/2007 e 2o semestre de 

2007 em 31/01/2008, 

12.3. Documentos a serem enviados ao TCESP
As Prefeituras deverão encaminhar relação de pagamentos das 

obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização 
de obras e prestação de serviços, obedecida a estrita ordem crono-
lógica das datas de suas exigibilidades, fazendo uma relação para 
cada fonte diferenciada de recursos (vinculados e não vinculados), 
atentando para os seguintes aspectos:

 i.  serão relacionadas as exigibilidades, ainda que par-
celadas, decorrentes de contratações, cujo valor total 
seja igual ou superior ao estipulado para a modalidade 
tomada de Preços – compras e serviços;

 ii.  a referida relação deverá estar acompanhada de cópia 
das publicações das justificativas de alterações que, 
eventualmente, tenham sido feitas na ordem cronológi-
ca de pagamentos.

observações: 
a.  Recursos vinculados: recursos provenientes de contratos de 

empréstimos, convênios, emissão de títulos ou de outra for-
ma de obtenção que exija vinculação. 

b.  Recursos não vinculados : todos os demais recursos, oriun-
dos da receita própria, transferências, ou outro meio, desde 
que não vinculada especificamente sua aplicação.
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c.  os pagamentos deverão sempre respeitar a ordem cronoló-

gica de exigibilidades, considerando cada fonte diferenciada 

de recursos , sendo que no caso de recursos vinculados , cada 

contrato de empréstimo, cada convênio ou outra origem de 

recursos vinculados será uma fonte. no caso de não vincu-

lados, considerar-se-á cada uma das categorias econômicas 

como fonte diferenciada de recursos.

d.  importante lembrar que quaisquer pagamentos oriundos 

de contratos de valor igual ou superior a R$ 80.000,00 de-

vem ser incluídos nestas relações semestrais a serem envia-

das ao tCesP.suponhamos uma contratação no valor de R$ 

82.000,00 a ser paga em duas parcelas. Cada pagamento de 

R$ 41.000,00 deverá estar relacionado.

e.  A versão do programa sisoCP deve ser obtida no endere-

ço eletrônico do tribunal de Contas: www.tce.sp.gov.br/

sistfis-sisocp.shtm, devendo, depois de preenchida, ser 

encaminhada eletronicamente, acompanhada de ofício 

assinado pelo Prefeito municipal, atestando sua veraci-

dade.

f.  não havendo exigibilidades no período, deverá ser encami-

nhada declaração nesse sentido.

12.4. Trâmite Processual
o processo Acessório 1 – ordem Cronológica será composto 

pelas relações de pagamentos (uma para cada fonte de recursos, 

considerando os vinculados e os não vinculados) que a Prefeitura 

municipal remeterá ao tribunal de Contas, até o dia 30 (trinta) de 

julho e 30 de janeiro de cada exercício, obedecida a estrita ordem 

cronológica das datas de suas exigibilidades.

este Acessório 1 servirá para o controle simultâneo da estrita 

obediência à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades 

e terá  como  identificação o mesmo  número do processo de con-

tas anuais, porém  com o número intermediário 126, ou seja tC no 

______/ 126/___.  Constatadas irregularidades nas relações enca-

minhadas, o Relator notificará a Prefeitura para que apresente as 

alegações de seu interesse. 

ordeM cronológica de pagaMentos
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encerrado o exercício, o citado Acessório 01 servirá de subsídio 

para a fiscalização  in loco, acompanhando o processo pertinente 
às contas anuais da Prefeitura municipal e acompanhará o relató-
rio das contas durante sua tramitação pelo tCesP.

13. ADMISSÃO DE PESSOAL

As admissões aqui tratadas referem-se àquelas efetuadas me-
diante concurso público para provimento de cargo efetivo32 33, bem 
como das contratações de pessoal por prazo determinado para 
atendimento à situação de excepcional interesse público34, prece-
didas de processo seletivo, salvo os casos de comprovada emer-
gência que impeçam a sua realização35.  estão excluídas da análise 
as nomeações para cargos de provimento em comissão ou de fun-
ções de confiança.

13.1. Previsão Legal
• Constituição Federal: artigo 37, incisos ii a v. 

• emenda Constitucional 51/2006.

• lei orgânica municipal.

• instruções Consolidadas no 02 de 2002 artigos 33 a 35.

32 tC-372/009/02 – trata-se das admissões de pessoal, por prazo determinado, visando a con-
tratação de auxiliar de serviços diversos, assistente administrativo, escriturário, engenheiro, 
engenheira agrônoma, enfermeira, dentista, faxineira, fisioterapeuta, fonoaudióloga, médico 
psiquiatra, merendeira, monitor de pré-escola, motorista, nutricionista, operador de máquina, 
professor de inglês, professor de pré-escola, professor PeB-ii, psicóloga, recepcionista, secretá-
rio de escola, servente de escola, terapeuta, e vigia. As contratações em exame possuem caráter 
permanente, devendo pertencer ao quadro de pessoal da Prefeitura municipal de (...), com os 
respectivos provimentos através de regular concurso público, nos termos do inciso ii do artigo 
37 da Carta magna, hipótese não verificada nos autos – doe: 14.9.2005.
33 tC-072/005/06 – Admissão de pessoal, por prazo determinado, para o provimento do cargo 
de contador. na espécie, não havendo concurso público para se admitir o servidor, sendo que 
o caso assim exigia, não há como se considerar boa a nomeação, já que contraria norma cons-
titucional, que, em última análise, visa assegurar a observância aos princípios norteadores da 
administração pública, notadamente da moralidade e impessoalidade – doe: 23.6.2006.
34 tC-338/010/03 – Recurso ordinário contra julgamento pela irregularidade de admissões tem-
porárias de pessoal, efetivadas por Prefeitura. As contratações foram feitas para a execução de 
serviços gerais/frente de trabalho, serviços estes que, são prestados pelas administrações pú-
blicas de forma rotineira, e, por isso mesmo, executados por pessoal pertencente ao quadro de 
servidores do executivo, admitidos via concurso público. não tendo sido comprovada a ocor-
rência, no município, de calamidades, ou, qualquer outro fato extraordinário que justificasse a 
dispensa de concurso público, as presentes contratações não possuem natureza emergencial. 
os critérios adotados para o processo seletivo não atenderam aos princípios da isonomia e da 
impessoalidade, nem visaram a selecionar os candidatos mais capazes. A administração pú-
blica não pode se valer do permissivo previsto no art.37, iX, da C.F., para ações filantrópicas, 
mesmo que por prazo determinado. Conhecido. improvido. v.u. doe: 30.4.2005.
35 deliberação tC-A-15248/026/04 – d.o.e. 17.6.2004.

24200003 miolo.indd   100 8/8/07   1:16:41 PM



Manual básico de orientação às prefeituras Municipais 101

13.2. Prazo de encaminhamento 
Até 31 de janeiro do ano subseqüente às admissões, portanto, 

antes do envio da prestação de contas anual (31 de março.).

13.3. Documentos a serem enviados ao TCESP (artigo 33 
das Instruções Consolidadas 02/02)

A Prefeitura municipal deverá encaminhar até 31 de janeiro as 

relações a seguir discriminadas, não sendo necessário o encami-

nhamento de nenhum dos processos originais ou de suas cópias 

reprográficas:

 i.  Relação das admissões ocorridas no exercício anterior, de 

conformidade com o programa CAA - Controle de Admissão, 

Aposentadoria e Pensão, disponível no site www.tce.sp.gov.
br, acompanhado de ofício de encaminhamento assinado 

pelo responsável   atestando sua veracidade 

•  não ocorrendo admissões por concurso no período, 

deverá ser encaminhada declaração nesse sentido.

 ii.  Relação das contratações, por tempo determinado, 

ocorridas no exercício anterior, de conformidade com o 

inciso i.

•  não ocorrendo admissões por tempo determinado no 

período, deverá ser encaminhada declaração nesse 

sentido.

 iii.  quadro de pessoal em 31 de dezembro, com indicação 

dos cargos criados, providos e vagos, de conformidade 

com o anexo 5 (disponível no site www.tce.sp.gov.br, “le-

gislação e normas”).

•  não ocorrendo admissões ou contratações por prazo 

determinado no período, deverá ser encaminhada de-

claração nesse sentido.

observações : 

a.  os processos de admissão de pessoal ou de contra-

tação por prazo determinado ficarão à disposição da 

fiscalização do tribunal de Contas, quando da inspe-

ção ordinária efetuada na Prefeitura municipal, oca-

sião em que serão examinados.

adMissão de pessoal
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b.  os processos de admissão de pessoal e de contrata-
ção de pessoal por tempo determinado deverão con-
ter todos os documentos descritos no artigo 34, pará-
grafo único, e correspondentes incisos e alíneas, das 
instruções no 02/2002.

13.4. Disponibilização durante a Fiscalização “in loco”
todos os processos de admissão de pessoal, devidamente clas-

sificados segundo o fundamento do ato, concurso público ou tem-
po determinado, ficarão à disposição do tribunal, nas Prefeituras. 
Considerando a natureza da admissão ou da contratação, os pro-
cessos deverão conter: 

 i.  Para cada concurso ou processo seletivo, a Prefeitura 
abrirá um processo que deverá atender às exigências a 
seguir apresentadas:
a.  capa indicando: número do processo; órgão; denomi-

nação do cargo ou emprego público, com referência 
à respectiva legislação; número de vagas existentes à 
data da primeira publicação do edital e responsável 
pela abertura e homologação;

b.  quadro de pessoal atualizado à data do edital;
c.  legislação de criação do cargo ou emprego público;
d.  edital de abertura e respectiva publicação, com indi-

cação do órgão de imprensa utilizado;
e.  publicação da lista de classificação final dos candida-

tos habilitados;
f.  publicação do termo de homologação;
g.  publicação da prorrogação do prazo de validade do 

concurso público;
h.  ato de admissão, acompanhado de documentos que 

indiquem: nome do candidato, número do registro 
geral (Rg), no do Pis-PAseP, classificação, início do 
exercício, concurso e cargo ou emprego público cor-
respondente, bem como o motivo da existência do 
cargo vago;

i.  prorrogação de prazo para posse ou exercício .
 ii.  Para as admissões por tempo determinado também se-

rão formados processos que conterão:
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a.  capa indicando: número do processo; órgão; deno-
minação da função e legislação autorizadora;

b.  cópia da legislação autorizadora da contratação por 
prazo determinado e justificativa quanto à necessi-
dade da contratação temporária de excepcional inte-
resse público;

c.  requisitos básicos para seleção, se houver, e publica-
ção da lista de classificação final;

d.  contrato de trabalho indicando: nome do contratado, 
documento de identidade (Rg), no do Pis-PAseP, vi-
gência do contrato e;

e.  rescisão contratual, quando for o caso.

13.5. Trâmite Processual
instruído o processo de análise dos atos de admissão de pessoal 

e encaminhado à apreciação do Conselheiro Julgador singular, o 
mesmo, se assim entender pertinente, notificará, mediante publi-
cação no diário oficial do estado, o Prefeito municipal, para que a 
origem apresente suas razões de defesa ou justificativas.

Apreciada a matéria e sendo considerada regular, haverá publi-
cação da sentença no diário oficial , com a conseqüente deter-
minação do respectivo registro do ato de admissão, com o pros-
seguimento do processo para análise de futuras admissões em 
continuidade às já examinadas, ou encaminhamento ao arquivo, 
se for o caso. Apresentada ou não a defesa pela parte, a critério do 
Conselheiro, os autos poderão ser encaminhados aos órgãos técni-
cos da Casa, para manifestação. Apreciada a matéria e sendo con-
siderada irregular, com a conseqüente negação de registro, haverá 
a publicação da sentença no diário oficial do estado de são Paulo 
e cópias do processo serão encaminhadas à Câmara municipal e a 
Prefeitura municipal, nos termos do disposto no artigo 2o, incisos 
v e Xv, da lei Complementar no 709/93.

da decisão caberá Recurso ordinário, endereçado ao Presidente 
do tribunal de Contas do estado de são Paulo, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da publicação no diário oficial.

A competência para apreciação do recurso será da Câmara do 
tribunal.

adMissão de pessoal
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Caberá, ainda, Ação de Revisão ou de Rescisão de Julgado, no 

prazo de 5 (cinco) anos, contados da decisão definitiva, se presen-

tes os fundamentos da ação.

13.6. Observações importantes
quando da admissão de pessoal, observar o que segue: 

a.  Atentar para o limite de despesas previsto no artigo 20 e 22, 

parágrafo único da lRF;

b.  Aumentar gasto de pessoal demanda as seguintes providên-

cias : 

b.1.  estimativa trienal de impacto sobre a receita orçamentá-

ria (artigo 16., i da lRF) ;

b.2.  estimativa trienal de impacto sobre as disponibilidades 

de caixa (artigo 16, i da lRF);

b.3.  estudo de conformação ao limite prudencial (51,30%da 

RCl) ;

b.4.  declaração do ordenador da despesa atestando que a 

nova despesa tem dotação e numerário e está de acordo 

com o PPA e a ldo (artigo 16, ii da lRF) ;

b.5.  estudo de não comprometimento das metas fiscais e, 

para os exercícios seguintes, Plano de Compensação (ar-

tigo 17, § 2o da lRF);

b.6.  A revisão anual prescinde de duas cautelas: estudo de 

impacto e compensação (artigo 17, §6o da lRF.Prevista 

no artigo 37, X  da Constituição, esta revisão tem a ver 

como conceito de reajuste salarial (22) .

c.  Cuidado com : 

c.1. no de vagas não condizente com o quadro de pessoal. 

c.2.  admissão fora do prazo de validade do concurso/pror-

rogação.

c.3.  preterição de outros candidatos habilitados em outros 

concursos ainda vigentes.

c.4. descumprimento da ordem de classificação. 

c.5. acumulação de cargos públicos.
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14. APOSENTADORIAS E PENSÕES

a.  Para fins de apreciação da legalidade e conseqüente registro, 
as Prefeituras municipais remeterão ao tribunal de Contas, 
até o dia 31 (trinta e um) de janeiro, relação dos atos con-
cessórios de aposentadoria e pensão, bem como de even-
tuais apostilas retificatórias, que onerem diretamente o te-
souro municipal, concedidas no exercício anterior, de con-
formidade com o programa C.A.A. (Controle de Admissão e 
Aposentadoria/Pensão), disponibilizado no endereço eletrô-
nico do tribunal de Contas (www.tce.sp.gov.br), acompanha-
do de ofício de encaminhamento assinado pelo responsável 
atestando sua veracidade.

b.  não ocorrendo aposentadorias ou pensão no período, deverá 
ser encaminhada declaração nesse sentido.

c.  os processos de aposentadoria e pensão ficarão à disposição 
da fiscalização do tribunal de Contas, quando da inspeção 
ordinária efetuada na Prefeitura municipal, ocasião em que 
serão examinados.

d.  os processos de aposentadoria e pensão deverão conter todas 
as informações e documentos descritos nos artigos 37 e 38 com 
correspondentes incisos e alíneas das instruções no 02/2002.

14.1. Previsão Legal
• Constituição Federal: artigo 71, inciso iii.
• Constituição estadual: artigo 33, inciso iii.
• lei Complementar estadual  no 709/93: artigo 2o, inciso vi.
• instruções 02/02 : artigos 36 a 41.

14.2. Prazo de encaminhamento
Até o dia 31 de janeiro do ano subseqüente ao exercício findo. 

14.3. Tramitação processual 
instruído o processo de análise dos atos de aposentadoria e pen-

são e encaminhado à apreciação do Conselheiro Julgador singular, 

o mesmo, se assim entender pertinente, notificará, mediante publi-
cação no diário oficial do estado de são Paulo, o Prefeito municipal, 
para que apresente razões de defesa ou justificativas.

aposentadorias e pensões
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Apreciada a matéria e sendo considerada regular, haverá a pu-
blicação da sentença no diário oficial , com a conseqüente deter-
minação do respectivo registro do ato de admissão. A critério do 
Conselheiro os autos poderão ser encaminhados aos órgãos técni-
cos da Casa, para manifestação.

Apreciada a matéria e sendo considerada irregular, com a 
conseqüente negação de registro, haverá a publicação da sen-
tença no diário oficial do estado e cópias do processo serão en-
caminhadas à Câmara municipal e a Prefeitura municipal. da 
decisão caberá Recurso ordinário, endereçado ao Presidente 
do tribunal de Contas do estado de são Paulo, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da publicação no diário oficial. A com-
petência para apreciação do recurso será da Câmara do tribunal. 
Caberá, ainda, Ação de Revisão ou de Rescisão de Julgado, no 
prazo de 5 (cinco) anos, contados da decisão definitiva, se pre-
sentes os fundamentos da ação.

15. CONTROLE INTERNO

15.1. Previsão Legal
• Constituição Federal: artigo 70, caput e artigo 74.
• Constituição estadual: artigo 35.
• instruções Consolidadas no 02 de 2002: artigos 42 e 43.
• lei 709/93 : artigo 14, parágrafo único.
a.  o Poder executivo municipal manterá, de forma integrada, 

sistema de controle interno com a finalidade de:
a.1.  Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 

plurianual, a execução dos programas de governo e do 
orçamento municipal;

a.2.  Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à 
eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
municipal, bem como da aplicação de recursos públicos 
por entidades de direito privado;

a.3.  exercer o controle das operações de crédito, avais e ga-
rantias, bem como dos direitos e haveres do município;

a.4.  Apoiar o controle externo, exercido pela Câmara muni-
cipal com o auxílio do tribunal de Contas do estado de 
são Paulo, no exercício de sua missão constitucional;
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b.  os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhe-

cimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela da-

rão ciência a este tribunal, sob pena de responsabilidade 

solidária.

c.  Com o advento da lei Fiscal, o responsável pelo sistema 

de Controle interno passou a ter maior importância na 

Administração Pública, uma vez que assina o Relatório de gestão 

Fiscal e demais demonstrativos, juntamente com o Prefeito 

municipal e o diretor/secretário municipal de Finanças.

d.  Para o cumprimento de suas funções, o tribunal de Contas 

poderá utilizar-se dos elementos apurados pelas unidades 

internas de controle da Prefeitura municipal.

15.2. Das informações a serem prestadas  
ao Tribunal de Contas.

a.  o responsável pelo sistema de Controle interno da Prefeitura 

municipal arquivará e colocará à disposição da fiscalização 

do tribunal de Contas cópia de todos os relatórios e parece-

res exarados em cada mês.

b.  em ocorrendo qualquer ofensa aos princípios consagrados 

no artigo 37 da Constituição Federal, deverá o fato ser comu-

nicado ao tribunal de Contas, impreterivelmente, em até 3 

(três) dias da elaboração do relatório ou parecer respectivo, 

sob pena de responsabilidade solidária.

16. DESPESAS IMPRÓPRIAS E ADIANTAMENTOS 

16.1. Despesas impróprias 

16.1.1. Há que se levar em conta na realização  
das despesas públicas:
• o interesse público;

• o princípio da economicidade;

• o princípio da moralidade;

• o princípio da impessoalidade;

• o princípio da legalidade;

• o princípio da eficiência ( eC 19 ).

controle interno / despesas iMpróprias e adiantaMentos
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16.1.2. Exemplos de despesas impróprias apontadas  
pelo TCE
a. multas sem ação de regresso contra o servidor culpado;
b. Cartões de natal; 
c.  na publicidade de atos, programas, obras e serviços não de-

vem constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal ou partidária;

d.  Pagamento de anuidades de funcionários devidas a entida-
des de classe como CRC, CReA, oAB, CRm;

e. seguro de vida a funcionários;
f.  viagens particulares ou outras que não atendam ao interesse 

público;

16.2. Adiantamentos 

16.2.1. Previsão Legal
• lei Federal no 4.320/64: artigos 68 a 69.
• leis municipais.
• instruções Consolidadas 02/02 : artigo 1o, inciso XXXvi.

16.2.2. Definição
o regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas ex-

pressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário 
a servidor público, sempre precedida de empenho na dotação pró-
pria, para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-
se ao processo normal de aplicação, aquelas urgentes e inadiáveis, 
extraordinárias e de pequeno valor, as chamadas d.m.P.P (despe-
sas miúdas de pronto-pagamento). 36 37

16.2.3. Requisitos mínimos de uma lei de adiantamentos 
a.  definição clara, precisa e objetiva do tipo de gasto que pode 

ser realizado, ou seja, quais são aquelas urgentes e inadiáveis;
b.  Prazo de aplicação do adiantamento (normalmente 30 dias  

ou mês civil);

36 tC-1271/026/03 – Contas Anuais – (...) alertando ao atual Presidente da Câmara para que 
(...) regularize o ressarcimento com despesas de viagens, que devem obedecer ao regime de 
adiantamento – doe: 20.8.2005.
37 tC-1372/026/03 – Contas Anuais – (...) recomendando ao atual Chefe do legislativo que, 
ressalvados atendimentos absolutamente emergenciais, se abstenha de realizar despesas com 
transporte de munícipes, uma vez que não se coadunam com as funções legislativas, bem como 
que eventuais dispêndios com viagens no cumprimento das atividades da Câmara devem obe-
decer ao regular processo de adiantamento – doe: 20.8.2005.
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c.  Prazo para o responsável prestar contas;

d.  valor máximo de cada adiantamento; 

16.2.4. Quem não pode ser responsável por adiantamento?  
 i.  servidor em alcance: caracteriza-se pela não prestação 

de contas no prazo estabelecido ou pela não aprovação 

das  contas em virtude de aplicação em despesas que 

não poderia realizar nesse regime; 

 ii.  se for verificado que o servidor não prestou contas do 

adiantamento ou que houve fraude/desvio, a autorida-

de superior deve comunicar o tCe em 03 dias;

 iii.  servidor  responsável por dois adiantamentos; 

 iV.  indivíduo sem vínculo empregatício com o serviço  pú-

blico;

 V.  servidor respondendo a inquérito administrativo; 

 Vi.  servidor em licença, férias ou qualquer outro afasta-

mento.

16.2.5. Principais falhas observadas pela auditoria 
a.  Realização de despesas não previstas na lei de adiantamento, 

valores superiores aos definidos na lei e prestação de contas 

fora do prazo;

b.  gastos no regime de adiantamento que podem se realizar 

dentro do regime normal de aplicação. exemplos: paga-

mentos continuados de profissionais autônomos (pintores, 

pedreiros,etc.); 

c.  Compra de materiais permanentes como televisores, dvd’s, 

reformas de prédios, manutenção habitual e corriqueira de 

prédios públicos;

d.  notas fiscais e recibos emitidos em data incompatível com o 

período de aplicação do adiantamento;

e.  nF’s e recibos incorretamente formalizados ou com indícios de 

adulteração, documentos rasurados, com emendas, ou outros 

artifícios que venham a prejudicar sua clareza e confiabilidade.
f.  Falta de parecer conclusivo do órgão de controle interno (au-

ditoria/contabilidade);
g.  Falta de recolhimento do saldo não utilizado;

despesas iMpróprias e adiantaMentos
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h.  notas fiscais preenchidas de forma genérica e sem justifica-
tivas para os gastos.

observação importante: concessão de adiantamentos é exce-
ção e não regra.

16.2.6. Documentação a ser enviada ao TCESP
no processo geral de prestação de contas, as Prefeituras enca-

minham, segundo programa disponibilizado, relação, por meio 
eletrônico, dos adiantamentos concedidos, 

16.3. Disponibilização Durante a Fiscalização “in loco”
os processos de prestação de contas de adiantamentos ficarão 

à disposição durante a fiscalização, devendo constar relatório com 
as finalidades dos gastos, relação das despesas efetuadas, compro-
vantes originais das despesas, devidamente preenchidos, dentre 
outros exigidos pelas respectivas leis municipais que regulamen-
tam a matéria.a execução da despesa há que se levar em conta o 
interesse público e os princípios da economicidade, materialidade 
ou relevância, razoabilidade, moralidade, impessoalidade, legali-
dade e eficiência38 39 40.

17. PRECATÓRIOS 

17.1. Previsão legal
• Constituição Federal: artigo 100, caput, e §§ 1o ao 5o. 
• emenda Constitucional no 30/2000
• A.d.C.t.: artigos 33 e 78.
• Código de Processo Civil: artigo 730
• lei Federal no 9.995/00. 

38 tC-1759/026/04 – Contas Anuais – (...) recomendando-se ao atual Prefeito, para que (...) te-
nha em conta que, quando da concessão de adiantamento, deverá ser especificado de forma 
detalhada o fim a que se destina e quais as pessoas que irão utilizar o numerário, devendo os 
processos de prestação de contas estar devidamente formalizados, nos termos da legislação 
municipal – doe: 14.6.2006.
39 tC-2788/026/03 – Contas Anuais – (...) recomendando ao Prefeito para que (...) observe, com 
rigor, as normas que disciplinam a concessão de adiantamento, tendo em conta que as despe-
sas devem estar devidamente justificadas, demonstrando o interesse público existente e acom-
panhadas de comprovante fiscal corretamente preenchido (...) – doe: 26.4.2005.
40 tC-1135/026/03 – Contas Anuais – (...) recomendando ao atual Chefe do legislativo que 
(...)providencie o correto preenchimento dos comprovantes de despesas com adiantamento, 
de forma a que possam ser evidenciados as características dos dispêndios, o credor, o benefici-
ário e, sobretudo, o interesse público envolvido, devendo, ainda, ser acompanhados da devida 
prestação de contas, bem como, quando for o caso, dos documentos afetos à comprovação da 
participação de servidores e vereadores em Congressos, seminários e congêneres (...) – doe: 
25.8.2005.

24200003 miolo.indd   110 8/8/07   1:16:44 PM



Manual básico de orientação às prefeituras Municipais 111

•  Regimento interno do tribunal de Justiça do estado de são 
Paulo: artigos 333 a 341. 

•  instruções no 01/2002 do tribunal de Justiça do estado de são 
Paulo: artigo 9o. 

• instruções no 02/2002: artigo 1o, inciso XXXi).

17.2. Documentação a ser Enviada ao TCESP
o encaminhamento da relação de pagamentos efetuados à 

conta de precatórios judiciais consiste numa exigência prevista na 
prestação de contas.

Reportamo-nos ao item XXXi do tópico 3.4.1 do presente manual.

17.3. Disponibilização durante a Fiscalização “in loco”
deverão estar à disposição da fiscalização documentos da des-

pesa referentes aos precatórios: empenhos, guias de pagamento 
identificando o cálculo e todos os demais dados, ordens de pa-
gamento, mapas orçamentários do tribunal de Justiça, ofícios 
Requisitórios do tribunal Regional do trabalho.

Observação importante: o não pagamento de precatórios de-
vidos no exercício tem ensejado parecer desfavorável das contas 
pelo tCesP41 42 43.

18. DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMíNIO 
ECONÔMICO – CIDE 

18.1. Previsão legal 
• Constituição Federal: artigos 140 e 177.
• lei Federal no 10.336/01, alterada pelas leis Federais no 

10.636/2002, no 10.866/04 e no 11.097/05.
• instruções no 02/2002, artigo 1o, inciso lXiii).

41 tC-2798/026/03 – Pedido de Reexame – ementa: Pedido de reexame em face de parecer des-
favorável às contas de executivo municipal – Falta de quitação dos precatórios judiciários. o 
próprio recorrente confirma a omissão, assim como a incorreção verificada no tocante à falta 
de empenhamento e de quitação da quantia indicada no mapa, durante o exercício de que se 
cuida. As providências adotadas posteriormente, ainda que necessárias, não descaracterizam 
a irregularidade praticada: infração ao art. 100, § 1o, da C.F. Conhecido. improvido. v.u. doe: 
25.4.2006.
42 tC-2480/026/02 – Pedido de Reexame – ementa: (...) Ausência de escrituração dos Precatórios. 
Falhas mantidas. Conhecido e não provido. votação unânime – doe: 18.2.2006.
43 tC-1828/026/04 – Contas Anuais – Falhas graves comprometeram a totalidade das contas: 
(...) bem como, infringência a regra do artigo 100 da Constituição Federal, diante da falta de 
dotação orçamentária integral para a liquidação dos precatórios do período, bem como, a au-
sência de quitação dos débitos – Parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura, 
com recomendações. doe: 16.5.2006.

precatórios / da contribuição de intervenção no doMínio econôMico – cide
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18.2. Observações 
a.  As receitas correspondentes à Contribuição de intervenção 

no domínio econômico – Cide destinam-se a aplicação nos 
programas de infra-estrutura de transportes, tendo como 
objetivos essenciais a redução do consumo de combustíveis 
automotivos; o atendimento mais econômico da demanda 
de transporte de pessoas e bens; a segurança e o conforto 
dos usuários; a diminuição do tempo de deslocamento dos 
usuários do transporte público coletivo; a melhoria da quali-
dade de vida da população; a redução das deseconomias dos 
centros urbanos e a menor participação dos fretes e dos cus-
tos portuários e de outros terminais na composição final dos 
preços dos produtos de consumo interno e de exportação;

b.  As Prefeituras municipais devem enviar ao tribunal de Contas 
até o dia 31 (trinta e um) de março, juntamente com a docu-
mentação relativa à prestação de contas, o demonstrativo 
específico (§ 14 do art. 1o-A da lei Federal no 10.336/01), 
contemplando origem e aplicação dos valores provenien-
tes da Contribuição de intervenção no domínio econômico 
– Cide, identificando:
b1.  Receitas (repasse Cide e rendimentos das aplicações fi-

nanceiras).
b2.  despesas (valor previsto e valor aplicado por projeto/ati-

vidade).
b3.  Comprovante da conta vinculada, dos recursos da Cide em 

31.12., aberta nos termos do parágrafo 1o do artigo 1o-A (lei 
Federal no 10.336, de 19 de dezembro de 2001, com os acrés-
cimos da lei Federal no 10.866, de 4 de maio de 2004);

c.  os saldos financeiros da Cide, findo o exercício anual, per-
manecerão depositados em conta vinculada.

19. FUNDOS E UNIDADES GESTORAS  
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

19.1. Previsão Legal
•  Constituição Federal: artigo  149, parágrafo único e emendas 

Constitucionais no 20, 41 e 47.
•  lei Federal no 9.717/98 atualizada e lei 10887 de 18/06/2004.
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•  Portaria mPAs no 4.992 atualizada e Portarias no 183/06 e 

916/06. 

• instruções no 02/2002: artigos 44 a 50.

19.2. Observações 
a.  o Fundo ou unidade gestora de Previdência municipal reme-

terá ao tribunal de Contas, até o dia 31 (trinta e um) de janeiro 

de cada exercício, relação dos atos concessórios de aposenta-

doria e pensão, bem como de eventuais apostilas retificatórias, 

concedidas no exercício anterior, de conformidade com o pro-

grama C.A.A. (Controle de Admissão e Aposentadoria/Pensão), 

disponibilizado no endereço eletrônico do tribunal de Contas 

(www.tce.sp.gov.br), acompanhado de ofício de encaminha-

mento assinado pelo responsável atestando sua veracidade. 

não ocorrendo aposentadorias ou pensões no período, deverá 

ser encaminhada declaração nesse sentido. os processos de 

aposentadoria e pensão ficarão à disposição da fiscalização do 

tribunal de Contas, quando da inspeção ordinária efetuada no 

Fundo ou unidade gestora de Previdência municipal, ocasião 

em que serão examinados. os processos de aposentadoria e 

pensão deverão conter todas as informações e documentos 

descritos nos artigos 46 a 48 e com correspondentes incisos e 

alíneas das instruções no 02/2002. A autuação e tramitação dos 

processos de aposentadoria e pensão serão feitas nos mesmos 

moldes descritos anteriormente neste manual.

b.  quando da entrega da prestação de contas anual da Prefeitura, 

os municípios que possuam Fundos ou unidades gestoras de 

Previdência municipal deverão apresentar também as pres-

tações de contas dos mesmos44, ocasião em que será emiti-

do recibo provisório atestando apenas o seu recebimento. o 

recibo definitivo será expedido depois de feita a conferência 

da documentação encaminhada, incluindo a prestação de 

contas relativa ao Fundo ou unidade gestora. o recibo defi-

nitivo atesta a regularidade da prestação de contas. É um dos 

44 instruções no 02/2002 – Art. 1o, § 3o.

fundos e unidades gestoras de previdência Municipal

24200003 miolo.indd   113 8/8/07   1:16:45 PM



114 Manual básico de orientação às prefeituras Municipais

documentos necessários para celebração de convênios para 
recebimento de auxílios e/ou subvenções estaduais.

c.  Para fins de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial quanto à legalidade, legitimidade e 
economicidade, exercida por meio de controle externo, e jul-
gamento das contas anuais dos gestores dos fundos e unidades 
gestoras de previdência municipal, o seu representante legal, 
ou seja, aquele a quem a lei municipal ou estatuto assim o de-
signar, deverá encaminhar ao tribunal de Contas, até o dia 31 
(trinta e um) de março do ano subseqüente ao exercício findo, 
a documentação relacionada nos incisos e parágrafos do arti-
go 44 das instruções no 02/2002. instruído o respectivo proces-
so e encaminhado à apreciação do Conselheiro Relator ou do 
Conselheiro Julgador singular, o mesmo notificará, mediante 
publicação no diário oficial do estado de são Paulo, o respon-
sável para apresentar suas razões de defesa ou justificativas.

d.  Apreciada a matéria e sendo considerada regular, haverá a pu-
blicação da sentença no diário oficial e o feito será arquivado. 
se for considerada irregular, haverá a publicação da sentença 
no diário oficial e cópias do processo serão encaminhadas à 
Câmara e Prefeitura municipais, nos termos do disposto no ar-
tigo 2o, incisos Xv e XXvii, da lei Complementar no 709/93. da 
decisão caberá Recurso ordinário, endereçado ao Presidente 
do tribunal de Contas do estado de são Paulo, no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da publicação no diário oficial. A 
competência para apreciação do recurso será da Câmara des-
te tribunal. Caberá, ainda, Ação de Revisão ou de Rescisão 
de Julgado, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da decisão 
definitiva, se presentes os fundamentos da ação. os demais 
documentos pertinentes aos Fundos e unidades gestoras de 
Previdência municipal deverão permanecer à disposição do 
tribunal de Contas para efeito de inspeções e exames. 

e.  Após o trânsito em julgado da sentença que determinar o 
registro do ato de aposentadoria e/ou pensão, o tribunal de 
Contas expedirá certidão para fins de compensação financei-
ra, mediante requerimento feito à secretaria-diretoria geral, 
protocolado na sede ou nas unidades Regionais, mencio-
nando o número do processo correspondente.
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20. PEÇAS DE PLANEJAMENTO (PPA/LDO/LOA) 

vide manual da lei de Responsabilidade Fiscal; disponível no 
site www.tce.sp.gov.br

20.1 Planejamento e modelos estabelecidos  
pelo Projeto Audesp do TCE

no site deste tCesP, www.tce.sp.gov.br/audesp (link “fis-
calização” e em seguida “projeto Audesp”) temos os manuais 
sobre elaboração do Plano Plurianual (PPA), lei de diretrizes 
orçamentárias (ldo) e lei orçamentária Anual (loA), que 
orientam sobre o conteúdo mínimo que deverá ser observado, 
em especial, quanto ao conteúdo estruturado dos programas e 
ações governamentais contendo objetivos, indicadores e metas 
físico-financeiras, entre outros.

21. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS PARA PESQUISAS

www.tce.sp.gov.br
www.tcu.gov.br
www.stn.gov.br
www.receita.fazenda.gov.br
www.mec.gov.br
www.saude.gov.br
www.presidencia.gov.br
www.fazenda.sp.gov.br

22. LEGISLAÇÃO CONSULTADA

 1.  Constituição da República Federativa do Brasil; e respecti-
vas emendas Constitucionais;

 2.  Constituição do estado de são Paulo;
 3.  lei Complementar no 101/2000 – lei de Responsabilidade 

Fiscal;
 4.  lei Complementar estadual no 709/93 – lei orgânica do 

tribunal de Contas do estado de são Paulo;
 5.  lei Complementar no 846/1998 – das organizações sociais;
 6.  Resolução no 43/2001 do senado Federal – dispõe sobre as ope-

rações de crédito interno e externo dos estados, distrito Federal 

peças de planejaMento / endereços eletrônicos para pesquisas / legislação consultada
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e dos municípios, inclusive concessão de garantias,seus limites 
e condições de autorização, e dá outras providências;

 7.  decreto-lei no 201/1967 – dispõe sobre a responsabilidade 
dos Prefeitos e vereadores,e dá outras providências;

 8.  lei Federal no 4.320/64 – estatui normas gerais de direito finan-
ceiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços 
da união, dos estados e dos municípios e do distrito Federal;

 9.  lei Federal no 8.429/1992 – dispõe sobre as sanções apli-
cáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 
ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função 
na administração pública direta,indireta ou fundacional e 
dá outras providências;

10.  lei Federal no 8.745/1993 - dispõe sobre a contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público, nos termos do inciso iX do 
art. 37 da Constituição Federal e dá outras providências;

11.  lei Federal no 8.666/93 – institui normas para licitações e con-
tratos na Administração Pública e dá outras providências;

12.  lei Federal no 9.394/1996 – estabelece as diretrizes e Bases 
da educação nacional;

13.  lei Federal no 9.424/1996 – dispõe sobre o Fundo de 
manutenção e desenvolvimento do ensino Fundamental e 
de valorização do magistério e dá outras providências;

14.  lei Federal no 10.336/2001 - institui Contribuição de 
intervenção no domínio econômico incidente sobre a im-
portação e a comercialização de petróleo e seus derivados, 
gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível 
(Cide), e dá outras providências.

15.  lei Federal no 10.520/2002 - institui, no âmbito da união, 
estados, distrito Federal e municípios, nos termos do art. 
37, inciso XXi, da Constituição Federal, modalidade de lici-
tação denominada pregão, para aquisição de bens e servi-
ços comuns, e dá outras providências.

16.  Portarias do ministério do Planejamento e da secretaria do 
tesouro nacional;

17.  instruções no 2 (Resolução no 2/2002), e seus Aditamentos 
– tribunal de Contas do estado de são Paulo.

18.  Resoluções, deliberações, Comunicados, ordens de serviço, 
notas técnicas do tribunal de Contas do estado de são Paulo.
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Tipo Cabimento Prazo Dirigido a Efeito Apreciação do Recurso

Recurso Ordinário
LC: 56 e 57.
RI: 138 a 141

Decisões definitivas do Julgador 
Singular ou das Câmaras

15 dias, contados da 
publicação da decisão no 
D.O.E.

Presidente do Tribunal de 
Contas, que designará o 
Relator

Suspensivo Câmaras
Tribunal Pleno

Pedido de 
Reconsideração
LC: 58 a 61
RI: 142 a 147

Somente das decisões de 
competência originária do Tribunal 
Pleno, uma única vez.

15 dias, contados da 
publicação da decisão no 
D.O.E.

Conselheiro Relator do feito Suspensivo Plenário

Agravo

LC: 62 a 65
RI: 148

Decisão preliminar ou despacho do 
Presidente ou Conselheiro.
Casos previstos no artigo 64  
da Lei 709/93.

5 dias da publicação do 
despacho no D.O.E. ou da 
ciência da decisão

Presidente ou Conselheiro 
Relator (que poderão 
modificar a decisão ou 
despacho no prazo de 5 dias)

Sem efeito suspensivo Câmara

Tribunal Pleno

Embargos de 
Declaração
LC: 66 a 69
RI: 149 a 154

Quando a decisão do Conselheiro 
Julgador Singular ou das Câmaras 
ou do Tribunal Pleno for obscura, 
contraditória, causar dúvida ou for 
omissa.

5 dias da publicação no 
D.O.E.

Conselheiro Julgador 
Singular ou Relator

Suspendem o prazo 
para interposição de 
outros recursos

Conselheiro Julgador Singular  
(15 dias)
Decisão colegiada: Relator 
encaminhará os Embargos para 
julgamento, até a 2ª sessão, 
proferindo voto.

Revisão
LC: 72 a 75
RI: 162 a 169

Das decisões transitadas em 
julgado em processo de Tomada 
de Contas.
Casos previstos no art. 73  
da LC. 709/93.

5 anos, contados do trânsito 
em julgado da decisão

Presidente do Tribunal  
de Contas

Não existe Tribunal Pleno

ANEXO I
QUADRO RESUMO DOS RECURSOS
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Tipo Cabimento Prazo Dirigido a Efeito Apreciação do Recurso

Recurso Ordinário
LC: 56 e 57.
RI: 138 a 141

Decisões definitivas do Julgador 
Singular ou das Câmaras

15 dias, contados da 
publicação da decisão no 
D.O.E.

Presidente do Tribunal de 
Contas, que designará o 
Relator

Suspensivo Câmaras
Tribunal Pleno

Pedido de 
Reconsideração
LC: 58 a 61
RI: 142 a 147

Somente das decisões de 
competência originária do Tribunal 
Pleno, uma única vez.

15 dias, contados da 
publicação da decisão no 
D.O.E.

Conselheiro Relator do feito Suspensivo Plenário

Agravo

LC: 62 a 65
RI: 148

Decisão preliminar ou despacho do 
Presidente ou Conselheiro.
Casos previstos no artigo 64  
da Lei 709/93.

5 dias da publicação do 
despacho no D.O.E. ou da 
ciência da decisão

Presidente ou Conselheiro 
Relator (que poderão 
modificar a decisão ou 
despacho no prazo de 5 dias)

Sem efeito suspensivo Câmara

Tribunal Pleno

Embargos de 
Declaração
LC: 66 a 69
RI: 149 a 154

Quando a decisão do Conselheiro 
Julgador Singular ou das Câmaras 
ou do Tribunal Pleno for obscura, 
contraditória, causar dúvida ou for 
omissa.

5 dias da publicação no 
D.O.E.

Conselheiro Julgador 
Singular ou Relator

Suspendem o prazo 
para interposição de 
outros recursos

Conselheiro Julgador Singular  
(15 dias)
Decisão colegiada: Relator 
encaminhará os Embargos para 
julgamento, até a 2ª sessão, 
proferindo voto.

Revisão
LC: 72 a 75
RI: 162 a 169

Das decisões transitadas em 
julgado em processo de Tomada 
de Contas.
Casos previstos no art. 73  
da LC. 709/93.

5 anos, contados do trânsito 
em julgado da decisão

Presidente do Tribunal  
de Contas

Não existe Tribunal Pleno

anexos
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ANEXO II
TABELA DE PRAZOS PARA  REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE

ENTREGAR ATÉ ITEM PERÍODO DE REFERÊNCIA
ARTIGOS DAS INSTR.
02/02 

30 de Janeiro Ensino 4º trimestre do exercício 
anterior

7º,  II

30 de Janeiro Obras Públicas – Cadastro Eletrônico de Obras em 
Execução

2º semestre do exercício anterior 21

30 de Janeiro Ordem Cronológica de Pagamentos 2º semestre do exercício anterior 24

30 dias após a data de aniversário de 
cada vigência contratual 

Acompanhamento dos Contratos de Concessão e 
Permissão de Serviços Públicos

Exercício anterior 15

31 de Janeiro Atos de Admissão de Pessoal Exercício anterior 33

31 de Janeiro Atos de Aposentadoria e Pensão Exercício anterior 36

31 de Março Gestão Fiscal - RGF- Relatório de Gestão Fiscal 3º quadrimestre do exercício anterior 3º

31 de Março Gestão Fiscal - RREO-Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária + Balancete da Receita e 
da Despesa do mês de encerramento do bimestre 

6º bimestre do exercício anterior 2º

31 de Março Prestação de Contas Exercício anterior Artigo 1ºdas Instruções 02/02  + Artigo 5º 
do Aditamento 04/05

31 de Março Prestação de Contas Fundos e Unidades Gestoras 
de Previdência Municipal 

Exercício anterior 44

31 de Março Prestação de Contas Consórcios Públicos  Exercício anterior 202 a 225

15 de Abril Gestão Fiscal – RREO 1º bimestre do exercício 2º

15 de Abril Cópia do Plano Plurianual - enviar no segundo ano 
de mandato e, nos exercícios seguintes, enviar 
apenas as leis aditivas

Quadrienal 5º, I  

15 de Abril LRF - cópia da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias acompanhada dos Anexos de 
Metas e Riscos Fiscais, correspondentes ao ano 
de entrega da prestação de contas do exercício 
anterior

Exercício em curso 5º, II  
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ANEXO II
TABELA DE PRAZOS PARA  REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE

ENTREGAR ATÉ ITEM PERÍODO DE REFERÊNCIA
ARTIGOS DAS INSTR.
02/02 

30 de Janeiro Ensino 4º trimestre do exercício 
anterior

7º,  II

30 de Janeiro Obras Públicas – Cadastro Eletrônico de Obras em 
Execução

2º semestre do exercício anterior 21

30 de Janeiro Ordem Cronológica de Pagamentos 2º semestre do exercício anterior 24

30 dias após a data de aniversário de 
cada vigência contratual 

Acompanhamento dos Contratos de Concessão e 
Permissão de Serviços Públicos

Exercício anterior 15

31 de Janeiro Atos de Admissão de Pessoal Exercício anterior 33

31 de Janeiro Atos de Aposentadoria e Pensão Exercício anterior 36

31 de Março Gestão Fiscal - RGF- Relatório de Gestão Fiscal 3º quadrimestre do exercício anterior 3º

31 de Março Gestão Fiscal - RREO-Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária + Balancete da Receita e 
da Despesa do mês de encerramento do bimestre 

6º bimestre do exercício anterior 2º

31 de Março Prestação de Contas Exercício anterior Artigo 1ºdas Instruções 02/02  + Artigo 5º 
do Aditamento 04/05

31 de Março Prestação de Contas Fundos e Unidades Gestoras 
de Previdência Municipal 

Exercício anterior 44

31 de Março Prestação de Contas Consórcios Públicos  Exercício anterior 202 a 225

15 de Abril Gestão Fiscal – RREO 1º bimestre do exercício 2º

15 de Abril Cópia do Plano Plurianual - enviar no segundo ano 
de mandato e, nos exercícios seguintes, enviar 
apenas as leis aditivas

Quadrienal 5º, I  

15 de Abril LRF - cópia da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias acompanhada dos Anexos de 
Metas e Riscos Fiscais, correspondentes ao ano 
de entrega da prestação de contas do exercício 
anterior

Exercício em curso 5º, II  

anexos
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ENTREGAR ATÉ ITEM PERÍODO DE REFERÊNCIA
ARTIGOS DAS INSTR.
02/02 

15 de Abril LRF - cópia da Lei Orçamentária Anual, 
acompanhada dos demonstrativos de 
compatibilidade com o Anexo de Metas Fiscais 
da LDO, e do demonstrativo da renúncia de 
receitas acompanhado da estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro

Exercício em curso 5º,III  

15 de Abril LRF – demonstrativos das metas bimestrais de 
arrecadação e dos resultados alcançados pelas 
medidas adotadas  na forma do artigo 13 da LRF, 
tendo em vista o previsto no artigo 58 dessa lei

Exercício em curso 5º, IV 

15 de Abril LRF - demonstrativo da programação financeira 
e do cronograma de execução mensal de 
desembolso nos termos do artigo 8º da LRF

Exercício em curso 5º, V

30 de Abril Ensino 1º trimestre do exercício 7º

15 de Junho Gestão Fiscal – RGF 1º quadrimestre do exercício 3º

15 de Junho Gestão Fiscal – RREO 2º bimestre do exercício 2º

30 de Julho Ensino 2º trimestre do exercício 7º

30 de Julho Obras Públicas – Cadastro Eletrônico de Obras 
em Execução

1º semestre do exercício 21

30 de Julho Ordem Cronológica de Pagamentos 1º semestre do exercício 24

15 de Agosto Gestão Fiscal – RREO 3º bimestre do exercício 2º

 15 de Outubro Gestão Fiscal – RGF 2º quadrimestre do exercício 3º

15 de Outubro Gestão Fiscal – RREO 4º bimestre do exercício 2º

30 de Outubro Ensino 3º trimestre do exercício 7º

15  de Dezembro Gestão Fiscal – RREO 5º bimestre do exercício 2º

Até 48 horas contadas do recebimento 
da solicitação

Exame Prévio de Edital Quando for solicitado/requisitado 20

continuação
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ENTREGAR ATÉ ITEM PERÍODO DE REFERÊNCIA
ARTIGOS DAS INSTR.
02/02 

15 de Abril LRF - cópia da Lei Orçamentária Anual, 
acompanhada dos demonstrativos de 
compatibilidade com o Anexo de Metas Fiscais 
da LDO, e do demonstrativo da renúncia de 
receitas acompanhado da estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro

Exercício em curso 5º,III  

15 de Abril LRF – demonstrativos das metas bimestrais de 
arrecadação e dos resultados alcançados pelas 
medidas adotadas  na forma do artigo 13 da LRF, 
tendo em vista o previsto no artigo 58 dessa lei

Exercício em curso 5º, IV 

15 de Abril LRF - demonstrativo da programação financeira 
e do cronograma de execução mensal de 
desembolso nos termos do artigo 8º da LRF

Exercício em curso 5º, V

30 de Abril Ensino 1º trimestre do exercício 7º

15 de Junho Gestão Fiscal – RGF 1º quadrimestre do exercício 3º

15 de Junho Gestão Fiscal – RREO 2º bimestre do exercício 2º

30 de Julho Ensino 2º trimestre do exercício 7º

30 de Julho Obras Públicas – Cadastro Eletrônico de Obras 
em Execução

1º semestre do exercício 21

30 de Julho Ordem Cronológica de Pagamentos 1º semestre do exercício 24

15 de Agosto Gestão Fiscal – RREO 3º bimestre do exercício 2º

 15 de Outubro Gestão Fiscal – RGF 2º quadrimestre do exercício 3º

15 de Outubro Gestão Fiscal – RREO 4º bimestre do exercício 2º

30 de Outubro Ensino 3º trimestre do exercício 7º

15  de Dezembro Gestão Fiscal – RREO 5º bimestre do exercício 2º

Até 48 horas contadas do recebimento 
da solicitação

Exame Prévio de Edital Quando for solicitado/requisitado 20

anexos
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ENTREGAR ATÉ ITEM PERÍODO DE REFERÊNCIA
ARTIGOS DAS INSTR.
02/02 

Até o dia 15 de cada mês, para os 
ajustes celebrados no mês anterior, de 
valor igual ou superior a  
R$ 650.000,00

Contratos e Atos Jurídicos Análogos
Acompanhados de Termos de Ciência 
e Notificação bem como Cadastro dos 
Responsáveis que os assinaram  

Quando houver 10

Até o dia 15 de cada mês, para os 
ajustes celebrados no mês anterior, de 
valor igual ou superior a  
R$ 650.000,00

Contratos de Gestão, Termos de Parceria e 
Convênios 

Quando houver Artigos 2º a 4º do Aditamento 04/2005

Até o dia 15 de cada mês para 
contratos celebrados no mês anterior 

Parcerias Público-Privadas Quando houver Art.1º ao 4º do Aditamento 03/05

Até 3 dias da elaboração do 
relatório ou parecer respectivo, 
impreterivelmente.

Controle Interno Em ocorrendo qualquer ofensa aos princípios 
consagrados no art.37 da Constituição  
Federal, deverá o fato ser comunicado ao TCE

42 e parágrafo único 

continuação
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anexos

Observação:   Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes 
devem observar  os prazos específicos constantes nas 
Instruções nº 2/2002, deste Tribunal de Contas.
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§ 1o do artigo 5o das instruções 02/02 : os municípios com po-
pulação inferior a 50 mil habitantes remeterão os Anexos de metas 
Fiscais  e de Riscos Fiscais , assim como o anexo de que trata o 
inciso i do artigo 5o da lRF, a partir do exercício de 2.006.

§ 2o do artigo 5o das instruções 02/02 :  o plano Plurianual será 
remetido no segundo ano de mandato do Poder executivo e, nos 
exercícios seguintes, serão enviadas apenas as leis aditivas, na for-
ma do artigo 167, § 1o da Constituição Federal  

§ 3o do artigo 5o das instruções 02/02: serão remetidas cópias 
das leis que alterem a lei orçamentária Anual, juntamente com o 
Relatório Resumido de execução orçamentária  do bimestre em 
que ocorrerem tais alterações
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ANEXO III
Termo de ciência e notificação – Aditamento 01/2004

o tribunal de Contas do estado comunica que, por força da 
Resolução no 08, de 21/10/2004, no ato da celebração de qual-
quer contrato, ajuste, ou ato jurídico análogo, sujeitos à remessa 
a este tribunal, contratante e contratada deverão, também, assi-
nar termo de Ciência e notificação remetendo-o, a este tribunal, 
juntamente com os demais documentos previstos nas instruções 
vigentes. os modelos dos termos de Ciência e notificação encon-
tram-se disponíveis no endereço http://www.tce.sp.gov.br/ane-
xos-inst1-est.rtf. Aludida exigência passa a vigorar a partir de 1o de 
janeiro de 2005, valendo observar que o não atendimento à referi-
da exigência, poderá sujeitar os responsáveis à multa prevista na 
lei Complementar 709/93.

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
Órgão ou Entidade:_______________________________
Contrato n°(de origem):___________________________
Objeto:_________________________________________
Contratante:_____________________________________
Contratada:_____________________________________
Advogado(s): ___________________________________

na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, 
do termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento 
ao tRiBunAl de ContAs do estAdo, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por Cientes e notiFiCAdos para acom-
panhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento 
final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, 
nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 
defesa, interpor recursos e o mais que couber.

outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que to-
dos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativa-
mente ao aludido processo, serão publicados no diário oficial do 
estado, Caderno do Poder legislativo, parte do tribunal de Contas 
do estado de são Paulo, de conformidade com o artigo 90 da lei 

anexos
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Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a 
partir de então, a contagem dos prazos processuais.

local e data
 _______________________________________________
Contratante
 _______________________________________________
Contratada
 _______________________________________________
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ANEXO IV
CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O 
CONTRATO E/OU
ATO JURÍDICO ANÁLOGO (Aditamento 02/2006 de 
16/08/2006)

Artigo 2o - quando da remessa dos documentos de que tratam 

os artigos 10, 55, 79, 108, 136, 161 e 181 das instruções no 02/2002, 

publicadas no diário oficial do estado em 20 de dezembro de 2002, 

os órgãos ou entidades de âmbito municipal ali mencionados, en-

caminharão, também, o Cadastro do respectivo servidor respon-

sável que assinou o contrato ou ato jurídico análogo e/ou termo 

aditivo, modificativo ou complementar, conforme modelo abaixo:

Órgão ou entidade:_________________________

Contrato no:_______________________________

objeto :__________________________________

Contratada:_______________________________

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO 

OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, 

MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR

nome:__________________________________

Cargo:__________________________________

Rg no:__________________________________

endereço Residencial (*):___________________

endereço Comercial (*):____________________

telefone:________________________________

e-mail : _________________________________

(*) não deve ser o endereço do Órgão/Poder. deve ser o ende-

reço onde poderá ser encontrado, caso não esteja mais exercendo 

o mandato ou cargo.(Aditamento aprovado pela Resolução 06/06 

– doe de 17/08/06)

anexos
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO A SER ENVIADA EM CASOS 
DE CONTRATAÇÃO QUE ENVOLVA A CRIAÇÃO, EXPANSÃO 
E APERFEIÇOAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 
(Comunicado SDG 28/06 de 13.09.2006)

o tribunal de Contas do estado recomenda aos responsáveis 
pelos órgãos jurisdicionados que o despacho referido no artigo 16, 
da lei de Responsabilidade Fiscal contenha as informações que 
integram o modelo abaixo proposto.

Modelo de despacho do Ordenador da Despesa –
Atendimento ao art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal  

na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presen-
te gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente ex-
pectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do 
plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias, motivo pelo 
qual, às fls. .., faço encartar cópia do respectivo trecho desses ins-
trumentos orçamentários do município.

em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso tam-
bém considerando sua eventual e posterior operação (2):

valor da despesa no 1o exercício _________________________ R$
impacto % sobre o orçamento do 1o exercício_____________ %
impacto % sobre o Caixa do 1o exercício __________________ %(3)

valor da despesa no 2o exercício _________________________ R$
impacto % sobre o orçamento do 2o exercício_____________ %
impacto % sobre o Caixa do 2o exercício __________________ %(3)

valor da despesa no 3o exercício _________________________ R$
impacto % sobre o orçamento do 3o exercício_____________ %
impacto % sobre o Caixa do 3o exercício __________________ %(3)

data,

nome, Cargo e Assinatura do Prefeito.
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notas explicativas:
(1) essa manifestação do ordenador da despesa será aposta na mesma passa-
gem em que se anotam as cautelas solicitadas no art. 38 da lei no 8.666, de 1993. 
A termo do decreto-lei no 200, de 1967 (art. 80, § 1o), ordenador da despesa 
é quem autoriza empenhos e ordens de pagamento. no caso da Câmara de 
vereadores, o Presidente da mesa reproduzirá estudo de impacto (art. 16, i da 
lRF) realizado pela Prefeitura.
(2) Construir uma escola resulta expansão da atividade governamental (art. 16, 
lRF). É, sob a técnica orçamentária, um projeto. em seguida, os custos de ope-
ração e manutenção dessa escola, classificados como atividade, compõem a 
sobredita estimativa, desde que materializados no triênio em consideração.
(3) Regra geral, há diferença entre recursos orçamentários e de caixa; estes po-
dem superar ou ser menores que aqueles, dependendo do resultado financeiro 
do exercício anterior; se superavitário, significa que, no ano considerado, ter-
se-á mais dinheiro do que a receita a ser nela arrecadada; nessa linha de racio-
cínio, o déficit financeiro restringe a efetivação de todos os gastos previstos no 
orçamento. o seguinte exemplo melhor aclara a questão:
déficit Financeiro de 2005 .................................................................R$ 1 milhão
(-)Receita orçamentária esperada para 2006 R$ 5 milhões
(=) disponibilidade de Caixa para as despesas  fixadas no orçamento-programa 
de 2006 ............................................................................................... R$ 4 milhões

anexos
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