
CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES GESTAL 
CNPJ - 51.853.661/0001-09 
Fone/Fax (17) 3844-1304 

R. Natale Pazin, 575 —Centro —CEP15560-000- Pontes Gestal/SP 

PARECER N°16 

de 03 de junho de 2019 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

-da• Câmara Municipal de Pontes Gestal, Estado de São Paulo, sobre o "Parecer 

Desfavorável às Contas do Executivo Municipal, Exercício Financeiro de 2015", de 

autoria do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Processo TC-002233/026/15. 

Relator da Matéria: Vereador Ricardo Rolando da Silva 

PARECER DO RELATOR: 

Analisando todo o processo de prestação de contas,' 

efetuado pelo nosso Município de Pontes Gestal, referente ao Exercício Financeiro de 

2015, vê-se ao final, em cumprimento a LC 709/1993,0 "Parecer desfavorável às contas 

do Prefeito do Município de Pontes Gestal atinentes ao exercício de 2015";  por não ter 

atendido a administração os 'preceitos legais e basilares do gestor público. 

É importante ressaltar que a Legislação específica 

vigente atesta que o Tribunal faz o controle externo, enquanto que o Plenário da 

Edilidade é quem faz o julgamento verdadeiro e final das Contas. 
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A exemplo, a Lei Orgânica Municipal de Pontes 

Gestal, em seu Art. 49 assim determina: 

"Art. 49 - A fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária no Município será exercida pela 

Câmara Municipal, mediante controle externo, e 

pelo sistema de controle interno do executivo, 

instituído em lei. 

§ 1° - O controle externo da Câmara será exercido 

com o auxilio. do Tribunal de Contas do Estado, e 

compreenderá a apreciação das contas do Prefeito e 

da Mesa da Câinara, ' o acompanhamento das 

atividades financeiras e orçamentárias do Município 

o desempenho funções de auditoria financeira e 

orçamentária, bem como julgamento das contas dos 

Administradores e demais responsáveis por bens é 

valores 'públicos." 

Assim sendo, passamos a analisar um trabalho já 

levantado internamente na Prefeitura Municipal, com uma analise técnica devidamente 

apurada pelos membros da Corte de Contas Estadual. 

Pois bem, é bem verdade que o vereador sempre 

poderá solicitar outras informações para enriquecer os seus fundamentos e sua decisão. 

No caso .específico, facilmente chega-se a conclusão 

de que o processo trouxe os principais fatos capazes de alicerçar um julgamento 

coerente e justo por esta Casa de Leis. 
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Em suma, o Tribunal de Contas julgou irregular, 

principalmente, pelos motivos: 

Falta de pagamento de precatórios judiciais devidos; 

Falta de recolhimento de contribuições previdenciárias patronais de Regime Próprio de 

Previdência Municipal - GESTALBREV; 

- des.  iquilíbrio fiscal registrado no exercício, consignando através do déficit na execução 

orçamentária. 

Os ex-prefeitos que respondem pelo Exercício 

Financeiro de 2015, Senhor David de Souza Batista e Senhor José Carolino, foram 

devidamente notificados às Fls. 217/218. 

Apenas o Ex-Prefeito Senhor José Carolino, 

manifestou-se às Fls. 222/262, conforme abaixo; 
• 

Alega, em suma, que assumiu o cargo de Prefeito no 

dia 25/11/2015, tendo apenas 24 (vinte e quatro) dias úteis para a tornada e execução de 

atos de sua administração. 

Que o gestor anterior não realizou a programação 

orçamentária para o pagamento de Precatórias o que tomou impossível o adimplemento, 

sem que restassem prejudicadas as demais obrigações já fixadas para o período. 

Ressalta que no exercício de 2016, sanou a situação efetuando parcelamento para 

pagamento dos precatórios em 10 (dez) parcelas mensais. 

Quanto o recolhimento das contribuições 

previdenciárias patronais, informa que efetuou os pagamentos durante a sua gestão. 
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Quanto o déficit orçamentário, informa que no mês 

.de dezembro de sua responsabilidade, houve superávit de R$ 503.814,80 (quinhentos e ' 

três mil, oitocentos e quatorze reais d oitenta centavos). 

Ao final, requer o desmembramento, para que os 

Vereadores apreciem e expressem seu voto, quanto as contas do exercícid de 2015, em 

separado, de acordd corri cada gestor. 

Pois bem, quanto ao mérito, as questões agora 

levantadas são as mesmas que já passaram pelo crivo do Tribunal de Contas, e não 

tem o condão de revolver pela aprovação das contas. 

Observando que a Corte de Contas analisou todos os 

apontamentos realizados pelo Agente da Fiscalização, concluindo os seguintes 

resultados: 

DO DESIQUILÍBRIO FISCAL — DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO 

Conforme assinalado pelo Tribunal de Contas, 

durante o exercício em analise (2015), houve .um desiquilíbrio fiscal, consignando 

através do déficit na execução orçamentária (7,27%), sem lastro no resultado financeiro 

anterior, o qual apresentou piora no déficit já existente em 54,14% das excessivas 

alterações orçamentárias (28,91% da Receiía Corrente Líquida); da acentuada da dívida 

flutuante no cotejo com as contas do exercício 2014 (de R$ 3.369.619,38 para R$ 

4.488.705,39), resultando no índice de liquidez imediata de 0,30%. 

Referido índice se refere ao fato de que, para cada 

obrigação financeira de R$ 1,00 (um real), o município possuía apenas R$ 0,30 (trinta 

centavos), para saldá-la. 
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Não podè esta Comissão pactuar com o déficit 

orçamentário auferido no exercício de 2015. 

DA FALTA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS 

Consta na apresentação das ,contas que o município 

recebeu os mapas judiciais para quitação durante o exercício de 2015, os quais não 

foram pagos. 

Conta às Fls. 222/262 (Manifestação do Ex-Prefeito 

José Carolino), que houve o parcelamento no ano de 2016 da referida dívida, no entanto 

referido procedimento não toma aceitável o não pagamento no exercício financeiro 

específico, que inclusive, a nosso ver, o valor é pequeno, e não há justificativa plausível 

para o não pagamento. 

DA FALTA DE RECOLHIMENTO PARA O GESLTAPREV 

Desde gestões passadas, há déficit em relação a 

recolhimentos ao Regime Próprio dos fimcionários públicos municipais. 

Apontamento grave, pelo Tribunal de Contas, o não 

recolhimento 'das contribuições devidas ao Fundo de Previdência dg Município. 

° 	Referidos não recolhimentos computaram em um 

total de R$ 2.693.379,76 (dois  milhões, seiscentos e noventa e três mil, trezentos e 

setenta e nove reais e setenta e seis reais), que deixaram de ser recolhidos. 
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Como bem sabido por todos, a situação, hoje; do. 

GESTALPREV não é favorável, e não pode esta Comissão pactuar com referida prática 

gravíssima. 

DO DESMEMBRAMENTO DAS CON'I'AS 

Ao final do Requerimento de Fls. 222/22, o ex- . 
prefeito José Carolino requer, desmembramento, para que os Vereadores apreciem e 

expressem seu voto, quanto as contas do exercício de 2015, em separado. 

Pois bem, pela primeira vez na administração 

municipal tivemos dois prefeitos em um mesmo exercício. 

O citado segundo •gestor alega que tomou posse 

como Prefeito apenas em 25/11/2015, não tendo tempo hábil (tendo em vista que não 

houve prazo alginn para transição), para se inteirar das falhas presentes, e para cumprir 

# os compromissos já vencidos/assumidos e não cumpridos pela municipalidade, até o dia 

31/12/2015. 

• 	Conforme já dito, quanto ao mérito, as questões 

levantadas são as mesmas que, já passaram pelo crivo do Tribunal de Contas, e não 

Íi 

	

	 tem o condão de revolver pela aprovação das conías por esta Comissão. A análise 

Caberá ao Plenário. 

No entanto, o julgamento em conjunto entre os 

dois prefeitos não faz JUSTIÇA, independente de eventual julgamento 

desfavorável em relação aos dois gestores. 
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CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, os motivos que alicerçaram o 

parecer contrário do Tribunal de Contas são graves, havendo motivos que não autorizam 

a contrapor o trabalho realizado pelos "experts" da Corte de Contas. 

Conforme ressaltado, o julgamento em conjunto,. 

entre os dois prefeitos não faz JUSTIÇA, independente dg eventual julgamento 

desfavorável em relação aos dois gestores, pelo que pugno pelo julgamento em 

separado. 

Is?;) porque, referida atipicidadesle dois gestores no 

mesmo exercício em nosso município, é fato que se repetirá nas próximas Contas, e 

desde já, esta comissão pugna por referido PRECEDENTE. 

Posto isso, manifesto-me pela desaprovação das 

Contas do Exercício de 2015 da Prefeitura Mtinicipal de Pontes Gestal, acatando o 

Parecer Prévio Desfavorável do Tribunal-  de Contas do Estado de São Paulo, para 

DESAPROVAR as Contas em relação ao Ex-Prefeito David de Souza Batista (período 

de 01/01/2015 a 24/11/2015); e, pela DESAPROVAÇÃO das Contas em relação ao Ex-

Prefeito José Carolino (período de 25/11/2015 a 31/12/2015). 

Por fim, pugno pela edição de Projeto de Decreto 

Legislativo, para DESAPROVAR as Contas em relação ao Ex-Prefeito David de 

Souza Batista (período de 01/01/2015 a 24/11/2015); e, pela DESAPROVAÇÃO das 

Contas em relação ao Ex-Prefeito.  José darolino (período de 25/11/2015 a 

31/12/2015). 	• 

damara M i cipal de Pontes Gestal/SP, 03 de j3io 4e 2.019.- 
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Acatamos por completo o Parecer supra do Relator, 

no sentido de emitir Projeto de Decreto Legislativo, acatando o Parecer Prévio do 

Tribunal ,de Contas do Estado de São Paulo, para DESAPROVAR as Contas em 

relação ao Ex-Prefeito David de Souza Batista (período de 01/01/2015 a 24/11/2015); 

e, pela DESAPROVAÇÃO das Contas em relação'  ao Ex-Prefeito José Carolino 

(período de 25/11/2015 a 31/12/2015). 

Câmara Municipal de Pontes Gestal/SP, 03 de junho de 2.019. 

4 

Agira
Jer 	s cFoe Souza Lemes 

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTES GESTA!. 

Aprovado em dl, / O 6  [do t  
O '8 	VOTOS FAVORÁVEIS 

	VOTOS CONTRÁRIOS , 
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