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PARECER N°37  

de 27 de dezembro 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 2017", de 

autoria do E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Processo TC — 

006705.989.16-8 e seu Anexo 006332.989.18. 

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 

2017, vê-se ao final, em cumprimento a LC 709/1993, o "Parecer desfavorável às contas 

do Prefeito do Município de Pontes Gestal atinentes ao exercício de 2017", por não ter 

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

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 Câmara, 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 e 

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. 
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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. 

O Ministério Público de Contas opinou pela emissão 

de Parecer Desfavorável, diante das impropriedades relacionadas aos encargos sociais. 

Ao final, o Colendo Tribunal de Contas julgou 

irregular as Contas Exercício/2017, principalmente pelo "PAGAMENTO PARCIAL 

DOS ENCARGOS SOCIAIS DEVIDOS NO EXERCÍCIO". 

O ex-prefeito que responde pelo Exercício 

Financeiro de 2017, Senhor Natanel Borges dos Santos, fora devidamente notificado às 

Fls. 890, e apresentou sua Defesa com Documentos às Fls. 891/907. 

Alega, em suma, que cumpriu todos os índices legais 

e constitucionais exigíveis. 

Em relação ao pagamento dos encargos sociais, 

alegou que as dívidas foram parceladas. 

Alegou, por fim, que a Assessoria Técnica de 

Economia, a Assessoria Jurídica e a Chefia de ATJ manifestaram favoravelmente a 

aprovação das contas. 

Ao final, requereu para que a Câmara Municipal 

Aprove as Contas Municipais referentes ao exercício de 2017. 

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. 
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Observando que a Corte de Contas analisou todos os 

apontamentos realizados pelo Agente da Fiscalização, concluindo as falhas apontadas 

que foram objeto de Reprovação. 

DA FALTA DE RECOLHIMENTO PARA O GESLTAPREV 

Desde gestões passadas, existe déficit em relação a 

recolhimentos ao Regime Próprio dos funcionários públicos municipais. 

Apontamento grave, pelo Tribunal de Contas, o não 

recolhimento das contribuições devidas ao Fundo de Previdência do Município, sendo 

considerado pela Corte como "irregularidade capital". 

Os valores PARCELADOS E NÃO PAGOS durante 

o Exercício de 2017 chegou ao valor remanescente, que deixaram de ser recolhidos, de 

R$ 562.810,61 (quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e dez reais e sessenta e um 

centavos). 

Como bem sabido por todos, a situação hoje, do 

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

gravíssima. Inclusive foi objeto do Anexo TC — 006332.989.18-5, integrante destas 

Contas. 
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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. 

Posto isso, manifesto-me pela DESAPROVAÇÃO 

das Contas do Exercício de 2017 da Prefeitura Municipal 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 Natanael Borges dos Santos. 

Câmara Municipal de Pontes Gestal/SP, 27 de dezembro de 2.019.- 

Ceb-el°  cardo Rolando da Silva 

Relator da CF° 

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 Natanael Borges dos Santos, referente ao Exercício 

Financeiro de 2.017. 

Câmara Municipal de Pontes Gestal/SP, 27 de dezembro de 2.019. 

Jer 	 ouza Lemes 

ro d t O 
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