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Vejo a lume relatório da auditorii com ináPeção
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O Ministério Público de Contas do stadolde São
'Paulo —Vrocitrador de Contas, participou e, pinou durante to-clãs-7as
RVI
4\17\
'fases dainstcuÇãbf;processtial,.bem_como jclorjú l amento-das contas
W TA'‘,
da Prefeitura Municipal de . e4.a Negra, referentes ao-e-xercício de

9\01

,2017.
Analisando os autos principais e o processamento
a \çse que os
dado pelo Egrégio Tribunal de Contas, verific
procedimentos legais foram observa

por aquele ó gão, nada

merecendo ser ressaltad
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'Sobreveio rélatório do Exílio. :Sr. Dr. Conselheiro
Com a consequente emissão do "PARECER FAVORÁVEL», corn
reedfitendãções e Severa advertência, da 's .cõfitas da Prefeitúra
Municipal de Serra Negra, referentes ao exercício de 2017, 'vide fl.
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160, dos a u tos principais—com o segu inte-teot:
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, -:,
--'e>41-dkerto
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\
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th.V.,
confirme
Insuficiência rrtsorza.
I
Kelevação---"
jurisprudência. Restituição da -diferença
devida. Parecer Prévib Favorável
Recomendações e Severa Advertência. .1.
Nos termos do COmunicado SDG n° 7/2009;
dirigido às Prefeituras ocorrendo a situaçãO
prevista no kg 24"; •do artigo 21 da Lei n°
11.494, de 2007, os recursos corresponderzte
deverão ser movimentados em conta bancáti
-.........„
\ ..•

as
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especffica; com a ;seguinte denominação:
Parcela Diferida do ,FUNDEB - SÇ 4, do
artigo 21, da Lei n° 11.494, de 2007. 2:
Despesas em regime de Adiantamento devem
ser :efetuadas tom rigorosa observância dos
.artigos 62, 63_eç."68:71a-rFederal 4320/64,
s-tbèrcn 'r:Srn
as
das paíukes- 2/207-6,1-ler7do
Comunicado,--SDO 197201:0, 3..-/Dievé. cl
Ailmz:‘, niff
raçcelo -atdn
tazi ---- ilTearneinter aos
renks5-.s-_de-royalies--) para__a_TatápoÍsPid--‘ no
t_
.1
artzgo 8°, pai-dgr-ato único, da liet\de j
Resh onsabilidade Fiscal, movimentaklo-os -t,
conta ;42)Iculdelai.
30,374.---TDespgas."99 994.,
, , _.,,,PUDEB::,
, ,--comI..
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‘75-as' `
agistério- FUNDE199%.
B: 992 DdSpe
., „,./ t ygozni13,e,S7áal: 48,j3264,HApliciaçãrná 'Saúde:1'
k :4- , 5 210,82.9)0eficit—Viaállentko;sel,),0_ %ar. , . _Fihegia Primeira -Câmara do Tribuiák"tdet • ,7
4 .C.45;iiás do :Estado de :São Paulotk ern 'Séti-s=st 7it kedilizècla em 11 de junho de 2019, lelõfolo
das'?.....,:rbpselheiros Edgard —g-tarnd:/:-gâ
-.>
hakilgu,rés,,N sidente e Rela - r,,,:Gr lítiáhg de \\
r é5Sianéy
2
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i Moraes
-------,2Clà...:•..sTsitIO
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istWi I el -ApvgtanisaLlyetrildo,
ç\i", ii ei; -71
,•
nos termos do ar.tzgo >. H C/S0- , a- ._ei
Complementar -7-ii°--709793-te do artigo 56,
inciso II, do Regimento Interno, decidiu
-emitir parecer favorável à aprovação das
contas do PREFEITO DE SERRA NEGRA;
relativas ao exercício de 2017, com
reconzendacões e severa advértência.
Tratando-se de processo eletrónico, o direito
de consulta e/ou petição de.verá Sé? ,é.teteidg
.1
1
:AplicaçtChajnsinkY.bet-
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por Inei0 de regular cadaStramentó hd
Sistema e-TCESP, na página deste Tribunal:
www.tce.sp.gov.br; consoante Resolução nó
01/2011. Publique-se. Sala das Sessões, 11 de
junho de 2019. EDGARD CAMARGÓ
RODRIGUES,-11-éterite?-e-Relator.
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'cioCi
cf.._.--,i0 Prtefeitur
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Senir,Negra para consulta e apreciação pelos cida aos el . stçuições
__..

,dasociedade,
.7`' iE- Vil)‘`'

<

ieiais,
--<Após akealaàção7cikàfiprocedimentortr
Lio ireu
zdças e Orçamento, que opinou
conferiu-se vista à Comisá-ãõe:~
pela concessão do prazo irnprorrogável de quinze dias, para que o
Exceleritissiino Senhor Prefeito Municipal, responsável pelas contas
de 2017 <- Dr. .Sidney Ar4o o erraresso, <apresentasse stia defesa,
cumprindo corri o preceito

titucional d

õtiaditóHo e da

ampla defesa.

Ág-üãs
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Esgotado o prazo para ;a deftga rcontedi'do ao
Exmó. Sr. Prefeito, Dr. :Sidney António Ferrares-St), VerifiéõtrilSe trüe
hão foi apresentada:suor-dar
.
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1:Te-To:jeito;
.
Tweram_conclUsos °á'
'a_ para
utos
•.
\71
prolaçao dcs CParecerrna-data-de-09-demovembro-cle 20,19.
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ató-fio acimare
'O--rnencioriátdol
1- \UgARV
Egrégio Tribunal de--Gontas-ciótstodo de-São Patilo; aSf1S. 160 rdõS
Cenk

autos principaiS, emitiu --Parecet prévio tavôtávet com
recomenda-0&s é severa a-dvertência,

aprovaeão das tontãs

apresentadas pela Prefeitur do: Munfrípiõ de Serra Negra;
referentes ao exercíció de 2017!
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111 — DA DEFESA DO RESPONSÁVEL PELAS
CONTAS:

-- \_/--Li----,
CS—'------ —)

r'l (--------"`n-d\Embora/replarmente
notificado ozExmo. Sr.
..
--,
---A
k .\ . -Prefeito Mumeipal,,responsável peias-contas da-Prefeitura de,Serra
-----------4
C__.2
L'el
)----Negra
- exeg
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e. -.••—..".~... ily -....,
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<forma, este Relator analisou as defesas e ai
tifi ca tivas apresentadas
as
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'
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t---1.1 Prefeito-Mu\icipal.errespásávelirpelas-contasido-e
ercício de 20E7;

enfatiftiu, que as, contas "da PrefeiturarMunicipal !dei Sena; Negra
rovação, corno, aliás,-consta -do parecer emitido pelo
estão 4,t-asià at\
\Triullaki?
, , Cotdo Estado de São Paulo•ddltotn b 1m-que
.Los_prifitípios, ditados:mielo caput—d ,artiáo-13Wda Constituição
Fedet---a_m segui os \igb0-sTnieaftem qualquer'exceção; que
raT
di.i'á-nte o exercício de 2017, atendeu
o Município de Serra Neg—
aos índices constitucionais, tais como: ensino: 30,37%, ao passo que
na saúde a aplicação foi de 20,82%, portanto, bem superiores aos
limites estabelecidos na legislação de 25% e 15%, res.PI varnente 4tx)
\I
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Com relação ao investimento no magistério com
recursos do FUNDEB, foi de 99,99%, tendo fechado o ano de 2017.
Além disso, com relação aos gastos com pessoal, o
r--,
total gasto:ir-durante-o-exercício...de 201-7-foi de 48,32%, estando
77

respeitadcs os parâmetrostgais fixados.
_
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'- com o
Enfatizon—que—a—seriedade—com—o '
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para:macular_d
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.(i. d orderiirfahnal,..senumaloressonse
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realizado''_hp'ela equipe técnica e administrativaAdae2refeittira
4
Municipal
201'7;.. salieitando
1 • ,,. .,jde Serra Negra, durante o exercício de
__,„.?
's-apr,ovaçaodas ontas da Prefeitura Municipaltde-Serra Negra,
1 VI -,..;'-•,, -,
referientes eXercipiosie O-P.
g\j‘
r -ri
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v lb PAVLISTAR

IV - DO MÉRITO:

Primeiramente, cumpre ressaltar qe todos os
procedimentos determinados pela C;¥,tsição

eral, Lei

1111
e es - Circuito das Águas
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Oi"gklin do Município de Serra Negra, Regimentb, Interno dà

Câmara Municipal de Serra Negra e demais normas legais vigentes
C aplicáveis à matéria, com 'relação à análise .das Contas doi Poder
Executivo Municipal, referentes ao exercício de 2017, estão `sendo
fielmente observados-e-ctimpridos, sendo-que_nada-terifió á opor ou
c,/ r
a átreScleiflar quanto á Snareguláridaue e processarberite?

,—
eirripm-tiestarar-quem5pia-dastontas daPrefeitura

I

cMtinicipal de Serra Negra, referentes ao exercício' :de .2017/foi
perrnanec u 4] dikposiçao da

opulaçãõ para

N,análise esapresentação de queãtionárdentos sobre as fQQeridas„contas,
I1:3
gi
,formadaLeicmhs „ate-o prestente-MOinentornão foi apreSeatado.
i-1/1
"tt
' J.
(
t::
f
i
t
\• P
It
nenlii:im•questionaniento,tpediao,Cle_infortriações„ou esclarecimentos
por p

e dárpbpulação.
,

fieti
r

'Analisados cletalhadamente 6d/‘ d

rnerws

pnpalmente-o
kapontaratosapresentados
i
'
t>f6-n
‘o\i_‘
_
pelo Egrégio "Trib-ugAkelanlas,r8Met que-akadinifilãtração
int •
_-niuniCipal, no exercicie--dà---201Siíripriu e. observou- as várias

Ao

d

regras :determinadas na Constituição Pederál e em liárner LeiS e
Normas legais vigentes.
Houve, por parte da atual administração

nicipal,

eXereídio de 2017, orna preocupação especial quanto, • gastos.,
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com a educação e com a saúde, aplicando recursos além do mínimo
exigido legalmente, demonstrando, com tais medidas, o acerto
administrativo, priorizando tais áreas durante o exercício de 2017,
com a aplicação do percentual de 30,37% na área da educaçãO e,
20,82% na-área da-saúde, ou_sejarácima_do mínimo legal, que

\-‘)

f"

seriam de 25% e 15N/respectivamente, confohnmieterinina a
:Coristituição.Federãl; tiem_como as_despesál-comip.essoal fitou em
I )
s\."
'7
48,32 percentual-estestbaixo.:td&-limite-consfitucio • al)

Y

.0",..
Também asdfaiire recoalaço s. exaradas PI
\
fri unrarde Contacrole ordem foRin I, sern.,maiores
.Egrégio
,..
1
TI I r • ,
/g
j.s. ! 1 11 o
,---ticonsequéncias e tnão tmacUlam, ; ;trabalho realizado pelà. -eqiiipe
, 7/714 r.7
1 ) k v1/.-41 :r.`_" )
- ' 1 1.1 I .N, I . 54 ,_.-.)
ít _técnits.ciadministrativa
..../i
do PoderaecutiVo,do Município detSerra-‘ t%

'Negra/SP; durante hexercicio de 201-7.

. ,., -_ .

'e f
-1_41::<inda. com relação às impro yiedadps-dap untadas

1
_na e-Contas do Estado'de-SãotgkIlo Mhe, aliás,
/?Selo - grIéegib:ibukl

-rz--

-qus
>a
get'arativas;tecom.cudees
e smier-a a-dvertênCia; entenderdloe
--....,„...\,
-....
IV
'_:_----I%
i-kV[aISRARV
<È
mesmas devem ser
:Femidas, a I - sma_forma como foram relevadas
pela Egrégia Corte de ContE, por -se tratarem de falhas formais;
considerando também, que a maioria delas foram fèistas e até
sanadas nos exercícios posteriores.
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EiMp,de São l'atijes

Tem-se. que, 'data máximfa vênia,. ti ;julgamento,
realiladO pelo Egrégio 'Tribunal de COnt.-2-analisa; de ténia t-édifica,
ctanõ base de seuS iapcifflaitnentõs, trs- aspectiss 4-1ítatiã, e.
financeiros, io que, .na prática, tem de ser realizado considerando
torjiuntarnerite .a melhoria da gestao,admirustrativacomo um todo,
\--iy) t---is
1 ik e benetidos_ico
------1>. Lr/ -locados àsendo certo que os mdlho(amentos,
---=:_ r----- /er
iij . "----\ ----,-----E-- '--dispoSiçãOtilacão-Je ashações dèSempenhada-s orá :o
\-1
\,..---si ----L:-).
-------------I ,
desenvoivpnrentodede
-~umeíráorforatri-adota os pela atual
1\ .
, ./ _.1
cadrnirustraCao rio exercitio de 2017.
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A,,,, ,explplofdaá Néonias da Prefeitura Municipal de
i L.. i 1 1U- 1-E1 1 In
:"..."•‘::
Negra
dos-exercícios
de
2009
201031204,
2012,
20137, 200,,
..,--5- Serra"
,- 1
RÇ
42015 / 2016, L cont ) ref \rn': ao xrcici1)d 2
re--eberam b are,c-er fvofre
Egrég - r'ibu
c l(-i4 n-tas4-/. de
- --T"
-ffert)-C
São raula,
nab
de
-sendo'
neces
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sequer
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tlar"redido
tj \‘'
T
- -d:
xreexame.
1

Icldf itaisWebsi,

v

In\ 1/4

' dl
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discriminados pelo Egrégio Tribunal 4e Contas do Estado de São
Paulo.
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Portanto, deverá o Poder Executivo Municipal
adotar todas as ações e medidas administrativas necessárias para
sanar as graves falhas apontadas pelo Tribunal de Contas, inclusive
para evitar que voltem a ocorrer.

51...----- 1
\ Ante
o v,o o deste Relator é
,____ .todd o hcirna
}._,H exposto,
_:___.
....,
..
_
_____,
,,,,- A
Ps.
no,sentido1de.que seja.mantido o-parecer fa-vorável às contas
da
i„,---1" 1 ----------------4- \----. j \I fi
L.L.)
Prefeitura Municipal-de-Serra-Negra/SP-emitidoTela E. Corte de
,,/
\\
I
)Contas de modo a APROVAR as contas destaisliunicipalidade,
..
a...4 1
.....,
referentes do gaibde20 7 aeortigdo
c
o enrd utMol
/
x
o julgamento técnico realizádopeldrEgrégio Tritmakde Contas do
r_.)-- ' .--- 1 I J..i
I
I.)...J1-1- 1
i is
!
s c Estado de São Paulo, realizado com base em suaj ur sprudênciaAõe.
e" --,;,,
`1,--"IAPROVOU as_Lontas_do exercido de 20.1-7ada'Prefeitura de,Serra
--:$

y

àço constar no presente pareeeteo end çàjiyo
eN‘il r.“
Exmq, grikèfeito-Mu
clUerral<ígrarresponsável pelas
V fP
contas-municipais:Nd-e/lã próxima o-dotWicfade se chgnp-a-confetir
maior atenção e respeito—.ao—Poder—Legislativo de Serra Negra,
apresentando sua defesa e justificativas também perante à Câmara
Municipal de Serra Negra, que por sua vez é quem julga, de forma
definitiva, as contas anuais do Município, respeitando-se, desta
forma, o trabalho dos Vereadores, legítimos repres antes da

'911111/4
Rua Nossa Senhora do Rosário, a° 630- Centro de Convençóes - Circuito das Águas
Mezanino - Salas 06 e 07 - Caixa Postal 161 - CEP. 13.930-000 - Sena Negra -SP
Fone/Fax: (19) 3892-2024/ 0800.7703488
www.emserranegra.sp.gov.br
e-mail: seeretaria@cmserranegra.sp.gov.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA
Estância Hidromineral

Estado de São Paulo

população que, aliás, possuem a competência(constitucional) de
fiscalizar o Poder Executivo Municipal.
Esperando contar ainda com a concordância dos
demais membros desta—Comissao de—Finanças e Orçamento, o
',-------1 C'
‘---\.é_vsubmetido
presente
à apreciação dopouto e soberano'
Plenário, a
.
',"--. N-_.-----"_
4
"-- ,
-fin- H -----___
quem cabe a decisioal.-------- ------------r
Sala das Sessões em 12 de novembilo de,2019.
V

\------/

C

7

..-:
COMIESA0 DE FINANts:.SFI.ORCAME4trA CÂMARKMUNICIPA DE ¡ERRA NEGRA.1

\\

i 11 6 •

1

‘N,

:_i I_L

1!..fI'.,

..../

rovamos, o arecer su ra (referente
Municipáliti,ei)raNeara,sxercício de 2017

\N

I VFE

Ver. FELIPE A

TA

U PINTO DA FONSECA
- Membro -

Rua Nossa Senhora do Rosário, n.° 630 - Centro de Convenções - Circuito das Águas
Mezanino - Salas 06 e 07- Caixa Postal 161 - CEP. 13.930-000 - Serra Negra - SP
secretaria@cmserranegra.sp.gov.
www.cmserranegra.sp.gov.br
Fone/Fax: (19) 3892-2024 / 0800.770.5488

