
P A R E C E R 
TC-002709/026/10 
Prefeitura Municipal: Parapuã. 
Exercício: 2010. 
Prefeito: Antonio Alves da Silva. 
Advogado: Flávio Aparecido Soato. 
Acompanham: TC-002709/126/10, TC-011669/026/10, 
TC-040165/ 026/10, TC-032765/026/11 e TC-013533/026/12. 
Vistos, relatados e discutidos os autos. 
A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, em sessão 25 de setembro de 2012, pelo voto do Conselheiro 
Cláudio Ferraz de Alvarenga, Presidente em exercício 
e Relator, e dos Auditores Substitutos de Conselheiro Antonio 
Carlos dos Santos e Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, ACORDA, 
na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, 
emitir parecer desfavorável às contas da Prefeitura. 
Registra constar dos autos que o Município destinou ao 
ensino 25,2% das receitas oriundas de impostos, atendendo 
o artigo 212 da Constituição. No entanto, descumpriu o artigo 
60, XII, do ADCT-CF, investindo apenas 56,5% dos recursos do 
FUNDEB na remuneração do Magistério na educação básica. 
Ademais, aplicou apenas 99,6% desses recursos no período, 
desatendendo o § 2º do artigo 21 da Lei n. 11.494/07. 
Às ações e serviços da saúde, o Município atribuiu 17,4% 
da receita de impostos, cumprindo o artigo 77, III, do ADCT-CF. 
As despesas com pessoal corresponderam a 52,6% das 
receitas correntes, observando o limite do artigo 20, III, “b”, 
da LRF. 
A receita prevista foi de R$16.686.000,00, a realizada de 
R$18.512.331,81 e a RCL de R$16.052.190,51. 
O exercício apresentou superávit orçamentário de 0,3% 
e, em 2009, déficit de 2%. O resultado financeiro apresentou 
déficit de R$233.580,04 e, em 2009, de R$325.283,83. O estoque 
de restos a pagar foi de R$1.532.072,32 e, em 2009, de 
R$1.213.896,60. O estoque da dívida ativa foi de R$947.844,12 
e, em 2009, de R$829.385,04. 
O Prefeito e o Vice Prefeito receberam subsídios nos limites 
das normas de regência. 
Determina, outrossim, a instrução complementar em apartado, 
devendo o expediente TC-40165/026/10 acompanhar o 
apartado que será formado. 
Determina que os expedientes TC-11669/026/10, 
TC-13533/026/12 e o acessório TC-2709/126/10, permaneçam 
apensados a estes autos. 
Em atenção ao TC-32765/026/11, oficie-se ao DD. Ministério 
Público do Trabalho, encaminhando cópia do parecer expedido 
e das correspondentes notas taquigráficas. 
Oficie-se ao DD. Ministério Público do Estado, encaminhando 
cópia do parecer e das correspondentes notas taquigráficas, 
para conhecimento e eventuais providências que considerar 
cabíveis. 
Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação 
por este Tribunal. 
Presente o Procurador do Ministério Público de Contas – 
Thiago Pinheiro Lima. 
Publique-se. 
São Paulo, 31 de outubro de 2012 
ROBSON MARINHO - Presidente 
SILVIA MONTEIRO – Redatora 
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