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1- RELATÓRIO: 

Foiprotocoli,  a a„\nesta-casa de Leis, em 10 de 

janeiro de 2019;ko Ofício n° 01/2019 -‘1g1Z.19, --cl?Eg2égip Tribunal de 
‘--------- 	----------s---  151 N 	7 À Contas 'do.Estado-de São-Patflo, encamiliIrandomarocego referente ao 

eTC-4334.9139.16-7. 	 \ . 

I% 
/ Em'  virtude do recesso parlamentar os presentes autos \ . ' 

1 - 
1/4 	 -5  - 	, 	1 	1.. e  I 

) 	r 	r 	) 1 L 1,I 	, 	\ T-N]è-71.• '-::ç 
\ 	perman-ecetani,sem andamento dúránte o  mes:diè janeiro 41201-9- 

. 

uelbk 
s* 	 . .tt-24»,-.-  Ni  - -------‘ 	,,, 	-----.,2 	,.._, .:  )-. 

Véio aitfie reta-aio da auditoria-C-mil inspeção "in 
,-„-:. 	. 	,) 

loco" realitaá 
11
Sko  atgao competente, objetiçand-  so un-colimado 

./../)..in? 

) 11/ * 	• `---- 	,. .„,--:, n. .0 I 
no dispogo Nia,..uel,1 -timpilétrientar.77v919-3-rtartigo;r2n.  ciso II, 

realizando os exames c-acordo,com objetivos visados (fls. 09/62). C  PAVI ss_TAPVIVI irr 

	 .._...- 	v  , 
--- 	O Ministério Público de Contas do Estado de São 

(Paulo - Procurador de Contas, participou e opinou durante todas as 

fases da instrução processual, bem como do julgamento das contas da 

Prefeitura Municipal de Serra Negra, referentes ao exercício de 2016 
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Leve --retalaio 	 Dr \..Conselheiro 
,----------1,  

com a clonsequen e—emissão—do--"PARECER- AVÓRAVEL" das 
. 	,,/ 	 I \" ...,,/ 

contas da refeltura Municipal de Sena Negra, referentes á:vexercicio 
-----i 	. N.,  

de 2016, vide,. 120; dos autóiprinciPais; com 6- seguitie teor 
(E\ ,-- 4, ta, 

t
e 'Vistos, relatados e dissutid4i 

autos. Pel-Ciroto----dõ:tzluditolf-:;Subsfituto ) 
Co selhézro Samy----  urman,---Relator 4' do 

- -Gome 11b iro Antonio Roquiela
ikiriztt- . 	

, 
res z e tçv _ 	

V 	

pri 	
/a Er

Auditori Substituto 	e y 	tt# 
Conselheiro aldériir 	 -2a 

tk 	 4141 Camara, em se saa.de.0y ,desoutubro e 2018, 
decidiu emitir parjcittaiy-liável à aprovaçádo 
das contas prestadas pela Prefeitura Municipal 
de Serra Negra, relativas ao exercício de 2016, 
exceção feita aos atos porventura pendentes de 
apreciação por este Tribunal. Na ocasião 
reconheceram-se definitivos os seguintes 
resultados contábeis: Aplicação no Ensino: 
29,49%; Recursos do FUNDEB aplicados no 
exercício: 100,00%; Aplicação na valorização 
do Magistério: 100,00%; Despesas com 

9.. F.)  

tt-r7" 

2
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Analisando os autos principais e o processamento 

dado pelo Egrégio Tribunal de Contas, verifica-se que os 

procedimentos legais foram observados por aquele Órgào, nada 

merecendo ser ressaltado. 
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pessoal e Reflexos: 45,93%; Aplicação •na 
Saúde: 24,97%; Transferências ao Legislativo: 
3,25%; Execução Orçamentária: Deficit 
1,19%. Determinou, outrossim, a abertura de 
autos em apartado para o exame do pagamento 
de gratificações. Publique-se e, quando 
oportuno, arquive-se:1/4SãorPaulo, 09 de outubro 
de 201-8,sintault1 P7e.s-idente. 
Márcià-Vgâtins_de_Camargo --Relatjor- I 

,, 
\- d Encaminhados 	-esta -Casa e-Deis--após as , -á autos a - ,  

I 	 • ' 

-- 	-- - - 1 	 i providê- 	deipraxMconferitfle Vista gomissão,deÁinanças e 

Orça ente,que opino' pela 	d concessao o iLt 	ogitel deraz6 imptCtr , . 	- 	i /-14,41s\--,á quinze 	ara que-a_Excelentissuno Senhor4),re
Li 
 fetto;h unici pal, 

>\, ::::--)ü 	'TA 	c----;--1 	--'3'4g responsável- 	 7 ipeláã-contarde-20i6rDr._Antonio Ettigi italo Franchi, 

apreseritásse defesa;  cumprindo com o pre eité constitucional do vi it kr. i 	‘',._ 	 1:t‘ 1 i) contrad oni__ \ ,o e da,ahifilà,defest  -- Trire..........*Jil ft)) 

ISTARVWI  
\--,H-. 

Tempestivamerite foram apresentadas as justificativas 

e esclarecimentos pelo então Prefeito Municipal (fls. 17/19), não 

juntando documento. 

Desta feita, vieram conclusos os autos para prolação 

deste Parecer, na data de 15 de março de 2019. 

É o necessário relato dos fatos. 
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II- DO JULGAMENTO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL 
DE CONTAS: 

‘....Gottforme—ja menciona O--noirçlatório acima, o 
I \, 

Egrégio Tribuà-de ontas_do-Estado-de-Sãflatilbri, às fls. 120 dos 

autos prmdipais, etniti 	arecer-prévio favorável\ à-aprovaçao das I 
contas apresentadas pela Prefeitura do Municíp o de,Serra Negras  

referentes ao exercicio de 2016/ 

4DA4D SIA EFE,DO;RESPOlaNiL PELAS 

CONTAS: 

Em breve safar  (5.-E-7cmo. Sr. Prefeito Municipal e 

responsável pelas contas do exercício de 2016, enfatizando que• as 

contas da Prefeitura Municipal de Serra Negra estão plenamente aptas 

à aprovação por esta Casa Legislativa, como, aliás, consta do parecer 

emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; ressaltou 

que os princípios ditados pelo caput do artigo 37, da Constituição 

Federal, foram seguidos rigorosamente, sem qualquer exceção; que o 

Município de Serra Negra, durante o exercício de 2016, atendeu aos 
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formal, sem maiores consequências para macular o trabalho realizado\49  
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índices constitucionais, tais como: ensino: 29,49%, ao passo que na 

saúde a aplicação foi de 24,97%, portanto, bem superiores aos limites 

estabelecidos na legislação de 25% e 15%, respectivamente. 

Com relação ao investimento no magistério com 

recursos do FUNDBB,,efoi-drtOWgdt ó-fechado-g, ano de 2016. 

\\_ 
1,.....- 	 N • Alêm-disso, co ;relação aos--gastos-com\pes  71 oal, o 

- . total gasto tchirante o exercício de 2016 foi de 45,93%4i estando . 

respeitados ballarâmetrO;tegais-fiçádos.......------'--  . - r 

IHJ I ' O 

...:-* 	- Enfati:idu que O7>lÁtiliicípiiy-CIESerra Negra ofttéve a 
l .\-___.; 

nota "B 	atperante os critérios de avaliação do,TWIVI/TCESP, -,.o..:i  .  r----:-, a 
que demoriskraseriedade-comafoiatratadaaa coisa publica. 

41111:1/4  15.... Esclareeett---que_nao--foi ft  wverifiec-ada,qUal quer , oll`n 
‘t,-"'t talAvA I cIrt RO' irregularidade no atendimento usAimiteá-fda ei de 

Fiscal (LRF) vigentes no último-ano de mandato e durante as eleições, 

que demonstra que a seriedade com o trato com o dinheiro público é 

uma norma realista e sempre cumprida pelo então prefeito . e 

. responsável pelas contas de 2016. 

esponsabilidade 
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pela equipe técnica e administrativa da Prefeitura Municipal de Serra 

Negra, durante o exercício de 2016. 

Solicitou, por fim, aos Vereadores desta Câmara 

Municipal, a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Sena 

Negra, referentes ao exercício de,20,16. 

ri. I 	13 	itl 
' 

lki.i. 
1 /4r mdframente, cumpre ressaltar qtié`,2  todos os 4r----_____---,..„ .„-c---71  , 'Il:. r ))1  

procedim 	determinados pelaonstitaição Federal Lei Orgânica 

do Mutilei 	 ,1 1  4' S'erra Negra, Regimento I teájo \' da CâmaM 

Munici 	 Nogra e slemaisainormaplíegais 4gentes e 
-1---  ,-----x aplicáveis a ma -cria, comiW1W-oirà\gnálise..cdâsk, ornas do Poder 

Executivo Municipal, refereritSao,Tercício de 2016, estão sendo 

fielmente observados e cumpridos, sendo que nada tenho a opor ou a 

acrescentar quanto a sua regularidade e processamento. 

Cumpre destacar que cópia das contas da Prefeitura 

Municipal de Sena Negra, referentes ao exercício de 2016, foi 

disponibilizada e permaneceu à disposição da população para análise e 

a apresentação de questionamentos sobre as referidas contas, na forma 
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da Lei, mas, até o presente momento, não foi apresentado nenhum 

questionamento, pedido de informações ou esclarecimentos por parte 

da população ou de munícipe. 

Analisados detalhadamente todos os documentos 

constantes dos autos,,princ apontamgdos apresentados 
1 pelo Egrégio 	-ibunaiscle Cointas.,_notatse 	a administração 

ta, 	• 	, 
municipahintuxercicio-tle 2016 snmpriu e obseryou-as várías regras 

/ 
1•4„ 	

- determinadas • na/Constituição Federal e em inúmeraseiáe./  Normas 

V” 

li 	u 
0 5 
c I ic  k:  

Houve,' jr:or parte a atual o aainistraça0 maicipal, 
zi k 

no exer • 	 -- N-4  20 6rurriLpreocupação especialmánto aos gastos 
-----:„), 	,„----.1---.  ----(7,-,.--J A =-tfrw 

com a educação =e' c mea-sanderaplicandoerecursos'aléni do mínimo 

e 	 txigido elalmen e 'emonstrando, com• tis1fiíiedidasro acerto 

i 	aiv 	rnio 14ndo -tais_áreas_dur t,9, to exeffici admins ?t ode 2016, 

-"
i, 	----- ---  

v# 

AVP / 11.4  PV ‘il17-- -'-  com a aplicação do percentual- d 22,49% na área da educação e, 
c•-a----------r-,/"N. '' 

24,97% na área da saúde, ou seja, acima do mínimo legal, que seriam 

de 25% e 15%, respectivamente, conforme determina a Constituição 

Federal; bem como as despesas com pessoal ficou em 45,93% 

percentual este abaixo do limite constitucional. 

Também, as falhas e recomendações exaradas pelo 

Egrégio Tribunal de Contas foram de ordem formal, sem maiores 

consequências e incapazes de macular o trabalho realizado pela equipe 

a 
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técnica e administrativa do Poder Executivo do Município de Serra 

Negra/SP, durante o exercício de 2016. 

Ainda com relação às impropriedades apontadas pelo 

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que, aliás, 

comünmente ocorrem em ualAuWardrilinistração municipal, entendo 

que as mesmas deve ser remidas da esma fôrmat com que foram 
/1  relevadas péla Egr gia Corte—de Contas,...por serktratarem _cid falhas 

1 /4......) 	-----4 	''' 
eminent ihênte fOrmais, sendo que a maioria delas foram reviáas e até 

&exercíciosposteriores' sem prejuízos à MuniCipalidade. , 

Tm-se que, ( jdatmáximipetênia: ju gamento 

realizado elo-tgrigió-Tribunal de . Contas analisa ebtrió W-de seus 1  
Lik----------c-- ----_------c---Hil 4- 'y- apontament s, os_maspeeto'gi contáhêiá e finantcfros,...o ,,q4;rna prática, 42, 	\.; --- - -----.__.------...„--- -7 j. , ,,,, 

tem de_ser reaadbonsiderando conjuntamente-fa melhoria da gestáo 
A-70\i'l administrati a,c rabjurn_todo;-\-sendo2efía..,queps4melWmentos e 

benefica bsik' PiElisrpr_ps-§SPOprop-IC-u a_ç'4.-...-'d''''..--7.  e as ações 

desempenhadas para o deíen—yálv-iin\-into de todo o Município, 

certamente foram adotados pela atual administração, . também 'no 

exercício de 2016. 

A exemplo das contas da Prefeitura Municipal de 

Serra Negra dos exercícios de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 

2015 as contas referentes ao exercício de 2016 também recebeu o 
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parecer favorável do Egrégio Tribunal de Contas de São Paulo, não 

sendo necessário sequer formular pedido de reexame. 

Em caráter meramente ilustrativo, a situação da 

Municipalidade durante o exercício de 2016 foi mais positiva do que a 

administraçãoanteriorretornatChnente enscutável a gestão 
I 	1 financeira e orçamençária dodViunicipio.. 

Diante de tais fatos, considerando ainda as 

dificadáies-déise adrrfinfàtrar ..to/dO -um Município, &sncluise• que a 
...-. 

I --- 	../ 	 - . 
atual adininístração, tarlIbém no .-,é,leitício d02016; st,-es orçou em sim 

1. 	1 tn 	I L, 1 	it-e)it-7  gesta° adrinnistrat vá -Ai financeira,;lentendenclo. este Relator que o 
----/ 	'c .L 	.-:),)-- ..._ 	 1 -4,---.,N—/ trabalho ,11--r alizado-a_contentor-cumprindo-corn, (siteièrminações cr-,...).J. - 	,„..,,-,-- o 	--ts-- 

legais, con iderando ainda-a-grande margem de 'acertos, também 
f 	 . • 	, 	, , discrinfiriados wie ogi.  .gio Tribunal de Con as ol

'Estado- de São 
171 

Paulo. 7.1/ -.e  ---7---/i26,-ng  011  
‘. PAVi i STARVI"  

V - CONCLUSÃO: 

Diante das análises efetuadas de todos os anexos e 

acessórios que compõem este procedimento e, pelas razões acima 

invocadas, este Relator é de parecer no sentido de que seja 
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APROVADO o Parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, com a consequente aprovação das 

contas do Município de Sena Negra/SP, referentes ao exercício de 

2016. 

, _para tanto, seja aprirado o co (  petente Projeto de 
,r) 

Decreto LegislItivo 	o artigo 212, d -e/gimento Interno 

desta Cha de Leis. 

Estância Hidromineral 	 Estado de São Paulo 

tati, 	 . ror itim,,ápos--criteriosac-análisé CIás c_o_d ta é o voto 
14 	 ite,C7  deste Relator para que,sejaiiirkLi;fitibloliarecer fayfirável às contas 

da Prefeitura Municipal deSerta Négra/SP emitido pela E. Corte ..„,) 
de Contas, de modo a APROVAR as contas desta Municipalidade, 

atinentes ao exercício de 2016. 

Esperando contar ainda com a concordância dos 

demais membros desta Comissão de Finanças e Orçamento, o presente 

é submetido à apreciação do Douto e soberano Plenário, a quem cabe 

a decisão final. 
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Sala das Sessões em 19 de março de 2019. 

COMISSÃO DE FINANCAS E ORCAMENTO DA CÂMARA MUNICIPA DE SERRA NEGRA 

e 

"si ,7 	, 
.y' 	. 

- Aprovamos o parecer stibra (referente  
MunicitiaideiSerrá Neiitig, exercícin d'e !à1:116): (,, 

RI, 1 .-T1 	1 , 

, -, I 	ta r',;'-  __ 
. 

0 ) Ct-r---"'"----- 
t.  

! 

..t.... 	, .,,, 
Ver. EDÜMID9 M 	IDQBAtuesOsA .- 

-tle. 

C77./NS\N  

EIRAMORBONI 
ro 

às Contas 

h, ri) 
er. CES • 	• ":1? ' 

VLjTARVW  

ii 

da - . Prefeitura 
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CÂMARA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE 

SERRA NEGRA/SP 

Af APROVADO 

	 REJEITADO 
1' Discussão e Votação 

E 2 Discussão e Votação 
iscussão e Votação Única 
essão Ordinária 
	 Sessão Extraordinária 

VOTAÇÃO 
E Maioria dos Votos 

"unanimidade 
1,3,e0o 

Serra gra, 2 MAR 2019 

President da Camara 
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J-) 	(e\ 
: ul 

KrÁ 	 L 

,mme. 

le V 
Ver. EDUARDO AP ft ii BARBOSA 

1 a Vice-Presidente claarnar 	itipaí de Serra Negra/SP 

Ver. RICARDO FA 
2° Secretário da C SN 
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