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EXERCICIO 2020

Na data de: 1=1 / 09/ ~.20

Autor: ComissõesPermanentesdeJustiçaeRedaçãoeOrçamentoeFinanças

Processo:67/2020

Propositura: Projeto deDecretoLegislativo n." 02/2020

Protocolado em: 1°dejulho de2020

ASSUNTO:
DISPÕE SOBRE A REJEIÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE DESCALVADO-SP, DO EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2017,NA FORMA
QUEESPECIFICA.

( )APROVADO
I)ó REJEITADO
( ) RETIRADO

Projeto deDecreto:

Na "ta! Sessão(X) Ordinária ( ) Extraordinária
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA

Araraquara, em 10 de março de 2020.

Ofício-UR-13 nO.26/2020

Ref.TC-6764.989.16-6 (Contas da Prefeitura)

Excelentíssimo Senhor Presidente

Encaminho a Vossa Excelência, com fulcro no

artigo 33, inciso XIII, da Constituição do Estado, bem como

determinação do Excelentíssimo Senhor Secretário Geral Or.

Sérgio Ciquera Rossi, evento 176, mídia digital, nos moldes da

Ordem de Serviço SOG 01/2017, item 4.6.1, contendo o processo

de Prestação de Contas Anuais apresentado pelos órgãos de

Governo do Município de Descalvado, referente ao exercício de

2017, com o respectivo Parecer Prévio emitido pelo E. Segunda

Cãmara, em sessão realizada em 03 de setembro de 2019, que

tramitou eletronicamente via E-TCESP e transitou em julgado em

22.01. 2020.

Apresento a Vossa Excelência os protestos

de distinta consideração.

A Sua Excelência o Senhor

Sebastião José Ricci

Presidente da Câmara Municipal de

Oescalvado/SP

/blps./.

Rua Euclides da Cunha Vianna, n?551 - Jd. SantaMônica - Araraquara - SP - CEP 14801-096
Fone/Fax: 16-3335-3804 www.ur13@tce.sp.gov.br www.tce.sp.gov.br



~U"'lLif.li'
~.,. ..J <'
i ~~~"
~,~

.::..~OEsr""'=<s7~

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA

Nome: _

RG:
CPF: -------------------------------------------------------

e-rnail: -----------------------------------------------------

Fone: _
Estado Civil: _
Profissão: _

Endereço Residencial
Rua: -------------------------------------------------------

Bairro: _
CEP: _
Cidade: _

Endereço Comercial
Rua: -------------------------------------------------------

Bairro: _
CEP: _

Cidade: _

Recebi o original deste documento em ___ / /2020

Assinatura:

Rua Euclides da Cunha Vianna, n" 551 - Jd. SantaMônica - Araraquara - SP - CEP 14801-096
Fone/Fax: 16-3335-3804 www.ur13@tce.sp.gov.br www.tce.sp.gov.br
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-PROCURAÇAO

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI, subscrito abaixo, Presidente
da Câmara Municipal de Descalvado, Estado de São Paulo,
portador da Cédula de Identidade RG n.? 8812774-6, inscrito
no CPF/MF n.o 549.738.728-49, residente e domiciliado nesta
cidade e Comarca de Descalvado, à Avenida Descalvado, nO
242 - Vila Brasil, pelo presente instrumento nomeia e
constitui seu Procurador, MARCEL ALESSANDRO
CARLINDO DA COSTA, portador da Cédula de Identidade RG
nO 43.565.965-0, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF
sob nO 341.884.218-60, residente e domiciliada nesta cidade
de Descalvado, na Rua 13 de Maio, n.v 338 - Centro, a quem
confere poderes para proceder à retirada do PROCESSO TC-
6764.989.16 e seus respectivos apensos, alusivos às Contas
da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício financeiro
de 2017, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
podendo, para esse fim, subscrever documentos, papéis e
outros expedientes, e, em suma, praticar todos os atos
necessários para o fiel cumprimento do presente mandato.

o referido é verdade e dá fé.

Descalvado-SP, 11 de março de 2020.

SEBASTIÃO J ri?:RICCI

preSid~

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
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NOTIFICAÇÃO °rc~cl

em 18 de março de 2020.

Ofício n.031/2020

Processo TC-6764.989.16-16

RECEBI(EMOS)
D~t3 :; 6tfJ{j.I..{J!.. 40

Horáno: .L.!L1.1h-=:::. mIn
Nome: - -tv.

Excelentíssimo Prefeito:

A Câmara Municipal de Descalvado

recebeu do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em

11/03/2020, o Processo TC-6764.989.16-16, referente às Contas da

Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício financeiro de 2017.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de

2017, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte

daquele r. Tribunal.

As referidas Contas de 2017 agora

tramitam neste Legislativo, observando-se o disposto nos Artigos 210

e 211 do Regimento Interno desta Casa, conforme consta da folha

anexa.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br
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Assim, fica Vossa Excelência, desde já,

notificado para apresentar, caso queira, dentro do prazo de 60

(sessenta) dias contados do recebimento desta, DEFESA quanto ao

Processo TC-6764.989.16-16, referente às Contas do exercício

financeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Oescalvado.

Para a elaboração de defesa, segue

anexa mídia digital (OVO-R) contendo, na íntegra, o Processo TC-

6764.989.16-16,conforme encaminhado pelo E. Tribunal de Contas.

Por fim, informamos a Vossa Excelência

que a defesa escrita deverá ser protocolada na Recepção da Câmara

Municipal de Oescalvado, situada à Rua Presidente Kennedy, n.?675 -

Bairro Novo Jardim Belém, em dias úteis, no horário compreendido

das 08:00 às 11:00 e das 12:00 às 17:00 horas.

No ensejo, apresentamos-lhe protestos

de elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃO J~' RICCI
Presidente

Ao
Excelentíssimo Senhor
ANTONIO CARLOS RESCHINI
Prefeito Municipal de
Oescalvado/SP

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado. sp.gov.br
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EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO .

MUNiCíPIO DE DESCALVADO - ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Ofício n? 31/2020
Te - 00006764/989/16-6

ANTONIO CARLOS RESCHINI, brasileiro, casado, portador
da Cédula de identidade n° 7.820.709-5 e inscrito no CPF sob nO745.740.948-34,
atualmente exercendo o cargo eletivo de Prefeito Municipal de Descalvado,
Estado de São Paulo, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
apresentar sua DEFESA em relação aos autos do processo acima identificado,
conforme doravante segue:

Em sessão realizada na data de 03/09/2019, a Segunda
Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, junto aos autos
do TC 006764.989.16.6, emitiu parecer favorável com Ressalvas à aprovação das
contas anuais do exercício de 2.017, da Prefeitura Municipal de Descalvado, cuja
ementa segue:

"EMENTA: CONTAS ANUAIS. PREFEITURA MUNICIPAL. DESCALVADO.
EXERCíCIO 2017. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ACIMA DO
íNDICE INFLACIONÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITOS
SUPLEMENTARES COM BASE EM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO QUE
NÃO SE CONCRETIZOU. GASTOS DE PESSOAL ACIMA DO LIMITE
PRUDENCIAL. PROBLEMAS NA ESTRUTURA FíSICA DAS UNIDADES
DE ENSINO. DEMANDA DE VAGAS NÃO ATENDIDA NAS CRECHES
MUNICIPAIS. IDEB. PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS DOS
SERVIDORES DA SAÚDE. DEMANDA REPRIMIDA POR
ESPECIALIDADES MÉDICAS. DEMORA NO ATENDIMENTO NAS
CONSULTAS MÉDICAS. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA JORNADA
DE TRABALHO POR MÉDICOS. IRREGULARIDADES NA
INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE. ATRIBUiÇÕES E
ESCOLARIDADE DOS CARGOS COMISSIONADOS. PAGAMENTO
EXCESSIVO DE HORAS EXTRAS. SERVIDORES EM DESVIO DE
FUNÇÃO. CONTROLE INTERNO. FIDEDIGNIDADE DA TRANSMISSÃO
DE DADOS AO SISTEMA AUDESP. GESTÃO AMBIENTAL. PARECER
FAVORÁVEL COM RESSALVAS. SEGUNDA CÃMARA."

De se consignar, que, as Assessorias Técnicas e sua Chefia,
e o Ministério Público de Contas, órgãos pertencentes ao Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, emitiram Parecer Prévio favorável à aprovação
das contas, sendo seguido pela Secretaria-Diretoria Geral.

Oportuno ainda, citar parte do que consta do Voto proferido,
quando que julgamento das contas em questão:
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"O Município registrou superávit orçamentário de ~~$sct:.\:i~
4.599.982,53, correspondente a 4,60% das receitas, o que
contribuiu para reversão do resultado financeiro negativo vindo
do exercício anterior1 para um saldo positivo de R$
5.280.663,94. ,,1

Da mesma forma possuía liquidez para honrar todos os
compromissos de curto prazo, possuindo R$ 1,48 para cada
R$ 1,00 de dívida, e o significativo aumento da dívida de longo
prezo? decorreu da inscrição de precatórios oriundos do
Tribunal Regional do Treoettio."

As observações acima apresentadas, demonstram a
seriedade com que este signatário vem tendo com sua administração frente a
Prefeitura Municipal de Descalvado.

Entretanto, problemas existem como sempre existiram e
existirão, razão pela qual se faz necessário analisar a questão em todo o seu
contexto administrativo, e não exclusivamente pessoal e eleitoreiro.

Ressalta-se que no caso, as contas foram pelo Egrégio
Tribunal de Contas, aprovadas, tendo somente recomendações e determinações
realizadas no aspecto administrativo.

Dessa forma, das recomendações e determinações feitas pelo
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assim passo a me
manifestar:

~ A alteração da peça de planejamento por intermédio de créditos
adicionais não extrapole o índice inflacionário (recomendação)

Já estão sendo adotadas todas as providências cabíveis e
necessárias, de forma a atender a citada recomendação.

~ Somente realize a abertura de créditos adicionais por excesso de
arrecadação caso efetivamente se concretize (determinação).

De igual modo ao que já exposto no item anterior, também já
estão sendo adotadas providências, de forma a atender a citada determinação.

~ Atente para as restrições quando o gasto de pessoal estiver acima do
limite prudencial estipulado pela Lei Fiscal (alerta).

Já foi dada plena e total ciência aos responsáveis no sentido
de adotarem medidas administrativas quanto o alerta apresentado, estando a
Prefeitura Municipal, dentro dos ditames legais que regulamentam a matéria.

1 Notas de Rodapé Suprimidas
2 Idem

Página 2 de 6
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De igual modo ao que já exposto no item anterior, já foram
adotadas providenciam cabíveis, de forma a atender a citada determinação.

~ Atenda a demanda reprimida de crianças em suas creches municipais
(determinação);

Já foram e continuam sendo adotadas medidas junto a
Secretaria Municipal de Educação, no sentido de atender a determinação
apresentada, visando o atendimento e o aumento de vagas para atendimento de
crianças junto às creches do município, de forma a atender a citada determinação.

~ Regularize a estrutura física de suas escolas (determinação).

Também, conforme poderá ser verificado pelos Nobres
Vereadores que compõem esta Digna Casa de Leis, a Prefeitura vem adotando
junto com sua Secretaria Municipal de Educação, medidas no sentido de reformar
e recuperar a estrutura física das escolas municipais, de forma a atender a citada
determinação.

~ Regularize às demais inadequações constatadas na área de educação
pública do Município (determinação).

De 2017 até a presente data, inúmeras ações foram realizadas
junto a Secretaria Municipal de Educação, visando à regularização e a melhoria da
educação municipal de nosso município, de forma que estas ações vão de
encontro ao atendimento a citada determinação.

~ Estabeleça o Plano de Carreira e Remuneração para os profissionais
que atuam na saúde pública do Município (determinação).

A Prefeitura Municipal, por intermédio de sua Secretaria
Municipal de Saúde, já iniciaram tratativas visando a atender a citada
determinação.

~ Diminua o tempo de espera das consultas e atenda a demanda por
especialidades médicas em sua rede municipal de saúde (determinação).

Em complementação ao que respondido no item anterior,
também já foram adotados medidas a reduzir o tempo de espera em consultas,
bem como atender a demanda de especialidades médicas, sendo que outras
medidas visando melhorias no sistema público de saúde ainda continuam sendo
realizadas, razão pela qual, há pleno trabalho no atendimento ao que
determinado.
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~ Implemente sistema de controle de ponto eficiente, para todos os .'
servidores municipais, sobretudo para os médicos (determinação).

A Prefeitura Municipal há tempos vem implementando
melhorias no sistema de controle de ponto de seus servidores. Quanto à questão
especial dos médicos, a mesma já vem sendo apontada inclusive em
administrações precedentes, sendo que, somente nesta, é que de fato, estão
sendo adotadas medidas para que todos os servidores municipais, com exceção
somente daqueles que ocupam cargo de confiança, registrem ponto de forma
correta. Assim, está sendo atendida referida determinação.

y Providencie os devidos reparos nos prédios que abrigam suas
Unidades de Saúde, além de propiciar melhores condições aos usuários e
funcionários que atuam no atendimento à população (determinação).

Inúmeras obras/reformas foram realizadas, bem como ainda
continuam sendo, junto a todos os prédios públicos, não só daqueles destinados à
área da saúde, visando seu aprimoramento a propiciar melhores condições aos
usuários e servidores, razão pela qual, referida determinação já foi e continua
sendo cumprida.

y Promova as adequações necessanas e rrucre Projeto de Lei
regulamentando as atribuições dos cargos do quadro de pessoal, efetivos,
funções de confiança e comissionados e exija formação compatível com as
funções desempenhadas (determinação).

Já houve e continuam sendo adotadas inúmeras alterações
quanto à regulamentação das atribuições de cargos do quadro de pessoal da
Prefeitura Municipal, razão pela qual, está sendo cumprida referida determinação.

y A realização de horas extras deve ser situação atípica, não habitual,
sendo certo que o pagamento devido deve ser amparado por criterioso
controle de frequência (alerta).

Até mesmo complementando o que respondido no item
anterior, com as alterações e implementações que foram e continuam sendo
realizadas, as horas extras somente são realizadas em caso de extrema
necessidade, de forma que atentos ao referido alerta.

y Adote medidas corretivas em relação às excessivas horas extras
realizadas no exercício (determinação).

Como já respondido no item anterior, as horas extras somente
são autorizadas de serem realizadas, quando extremamente necessárias, razão
pela qual, já está havendo pleno atendimento ao que determinado, sem prejuízo
da continuidade de verificação e correção de possíveis falhas.

y Aprimore o setor de Controle Interno objetivando uma atuação mais
efetiva e eficiente, além de regulamentação urgente (determinação).
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Questão também já apontada em administrações preceden~~CA\'l~
encontra-se já minutado, decreto regulamentando a questão, de forma que se
encontra em andamento tratativas para cumprimento do que determinado.

~ Assegure a fidedignidade e tempestividade da transmissão dos dados
ao Sistema eletrônico de prestação de contas Audesp (recomendação).

Toda 'transmissão de dados junto ao sistema eletrônico
AUDESP encontra-se regular perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, estando, portanto, atendida a presente recomendação.

~ Adote medidas para melhoria da gestão ambiental, com especial
atenção ao tratamento de seus resíduos sólidos, quer mediante reciclagem,
compostagem, reutilização ou aproveitamento (determinação).

Toda questão ambiental envolvida no município e que
depende da administração, vem recebendo dentro das possibilidades, melhorias
constantes. Um bom exemplo é a Estação de Tratamento de Esgotos, que, por
anos e anos ficou literalmente adormecida em gestões anteriores, foi retomada e
finalmente finalizada, sendo que sua entrada em operação em muito pouco tempo
irá ocorrer, razão pela qual, também estão sendo adotadas mediadas que visem
atender o que determinado.

~ Cumpra as instruções, recomendações e determinações do Tribunal
de Contas (determinação) e

De tudo que o exposto, mais do que se pode verificar junto à
própria administração, tod'as as instruções, recomendações e determinações do
Egrégio Tribunal de Contas estão sendo efetivamente cumpridas.

~ Adote medidas objetivando não reincidir nas demais falhas apontadas
pela Fiscalização (recomendação).

Mais uma vez, por tudo o que exposto, bem como de todas as
medidas que foram e estão sendo adotadas, constata-se a constante adequação e
melhorias que foram e continuam sendo adotas a sanar possíveis falhas
apontadas, de forma a atender de forma plena o que recomendado, sendo que o
trabalho para sanar possíveis inconsistências continua diariamente.

Verifica-se assim que, todas as recomendações,
determinações e alertas apresentados pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo, referem-se a questões puramente técnicas, que não
comprometeram as contas públicas, questões essas das quais muitas já foram e
outras estão sendo aos poucos sanadas.

De bom alvitre ressaltar, que a presente análise se refere às
contas do exercício de 2.017, cujo orçamento fora determinado em gestão
precedente.
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Também, observa-se que, o julgamento em questão, ocorreu CA
na data de 03/09/2.019.

A Prefeitura Municipal, em especial este signatário, tomou
conhecimento das recomendações, determinações e alertas referentes às contas
em analise, através do Ofício CG/CIDR n? 316/2020, datado de 05/02/2020,
recebido na Prefeitura Municipal de Descalvado, em 21/02/2020.

Público e notório quanto aos inúmeros problemas e
transtornos ocorridos não só no Brasil, mas no mundo todo, em razão da
pandemia do novo corona-vírus (Covid 19), sendo que mais especificamente em
nosso município, iniciaram-se medidas assim relacionadas, em meados do mês
de março de 2020.

Dessa forma, há de ser levado em consideração, que, muitas
das recomendações, determinações e alertas ora analisados, conforme já exposto
acima, já foram sanadas, sendo que outras já estão com medidas iniciadas e em
curso para sua regularização e, caso ainda persista alguma outra possível
irregularidade, serão adotadas as medidas necessárias a seu pleno atendimento,
razão pela qual, inexistem quaisquer motivos para rejeição das contas em
questão.

Por fim, fazendo parte integrante desta DEFESA, segue
anexado, manifestação deste signatário apresentada junto ao processo em
questão, das quais ficam desde já reiteradas, esclarecendo que, as mesmas foram
efetivamente acatadas pelo próprio Egrégio Tribunal de Contas dos Estado de São
Paulo, que ressalta uma vez mais, teve as contas referentes ao exercício de
2.017, aprovadas.

Atenciosamente,

Descalvado, 28 de maio de 2.020.

#ANTONIO RLOS RESCHINI
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OESCALVAOO

ESTADO DE SAO PAULO
CEPo 13.690-000

EXCELENTíSSIMO SENHOR DOUTOR DIMAS EDUARDO RAMALHO - DO CONSELHEIRO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP.

Processo: 00006764/989/16-6

ANTONIO CARLOS RESCHINI, prefeito do Municlpio de Descalvado, no uso de suas atribuições,
vem a presença de Vossa Excelência, e em atenção às ocorrências apontadas após a conclusão dos
trabalhos da Auditoria da UR-13 de Araraquara, processo TC-00006764.989.16-6 elencamos as
considerações que seguem.

A.1.1. CONTROLE INTERNO:

Dos apontamentos:

I Controle Interno ineficaz e ineficiente , não detectando nenhuma das falhas apontadas neste
relatório;

INão são elaborados relatórios periódicos, nos moldes da legislação vigente;

) A forma como foi implantado o C.I. não atende as previsões contidas na Constituição Federal,
na LRF, na Lei Complementar Estadual n° 709/93 e nas Instruções 02/2016 deste Tribunal;

Da manifestação:

A controladoria interna foi constituIda por um servidor e ainda acumula as funçóes de
contador. O servidor nomeado nllo elaborou relatórios periódicos, porém iniciou e concluiu uma
minuciosa conferência no convênio 02-2017, flnnado com a IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE DESCALVADO, confonne cópia anexa (Anexo 1).

O responsável pelo controle Interno nomeado pela portaria 50/17, participou de curso de
capacitação para iniçiar os trabalhos - Embora o mesmo não tenha elaborado relatórios
periódicos, as tarefas ficaram voltadas para o suporte técnico na elaboração dos Ajustes com o
Terceiro Setor; Já com relação à fonna da implantação da controladoria interna o município está
providenciando sua regularização e serlo nomeados mais dois servidores para incorporar a
comissão visando a melhorla nos trabalhos. (Anexo I)

A.2. IEGM -I·PLANEJAMENTO:

1 Utilização de indicadores genéricos nas peças de planejamento;

IUtilização de unidades de medidas que não se adequam perfeitamente ao indicador pretendido;

I Inconsistências em unidades de medida "percentual". com Programas em que as quantidades
estimadas elou realizadas superam 100%;

I Diversas inconsistências nas ações indicadas no Relatório de Atividades fornecido ao sistema
AUDESP;

IGrande maioria das metas estabelecidas não foram alcançadas;

INenhuma justificativa foi informada com relação aos desvios das metas estabelecidas;

I As análises do Sistema AUDESP mostraram diversas incompatibilidades entre as peças de
planejamento, desrespeito ao art. 5°, "caput", da LRF;

IA LOA 2017 não traz o anexo que trata o inciso I do artigo 5° da LRF;
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I Anexo de Riscos Fiscais sem previsão de passivos contingentes e demais riscos fiscais
passivos, mesmo com diversas ações judiciais, trabalhistas, inquéritos civis e TAC's, em andamento;

Para o orçamento de 2019, o chefe do poder executivo Já determinou aos gestares para a
identificação destes conteúdos para os ajustes necessários já na próxima peça orçamentária, bem
como para a Procuradoria Geraldo Municlplo identificar os riscos prováveis e também aqueles que
têm o trânsito em julgado, de forma pormenorizada para composição das peças de planejamento
junto a equipe técnica da secretaria de finanças para a elaboração e posteriormente ser levada a
apreciação do Poder Legis/ativo Joca/.

Data vênia, o anexo de que trata o Inciso I do artigo 5° da LC 101/00 não consta do site da
por questões técnicas. Todavia, existe na LOA o referido anexo, como também pode ser
encontrado no endeT8Ço e/etr6nico da Prefeitura, pelo cominho Prefeitura, portal transparência,
prestação contas
(http://www.descalvado.sp.gov.br/novoportal/prefeitura/index.phplportaJllista prestcontasJ,
conforme comprovam os anexo LOA I a anexo LOA XIII.

Como relatou o próprio agente da fiscalização, as falhas apontadas, em sua maioria, advém
da falta de estrutura administrativa. A correção das falhas apontadas estão sendo realizadas.

Como consta do relatório, a Secretaria de Finanças possui apenas 1 contador, que não
dispõe de tempo suficiente para realizar um planejamento mais eficiente.

A fim de solucionar a questão está em vias de publicação edital de concurso público para
contador, que ajudará o atual na realização dos trabalhos.

Ademais, tal situação está sendo incluida também na LDO para o exerclcio de 2019.

Corrobora a situação apresentada o fato de a Procuradoria do Municlpio contar com
número diminuto de procuradores, o que também será regularizado pelo concurso público que
está prestes a ser iniciado

IElevado percentual (51,92%) de despesas na modalidade "Dispensa de Lícítação". configurando
falha no planejamento;

Primeiramente, insta salientar, que nos exerclcios anteriores (2014-2016) muitas situações
incomuns e dificeis aconteceram, o que acarretou um grande problema à Seção de Licitação e
Compras, e à Prefeitura como um todo, que devido aos atrasos nos pagamentos, muitos
fomecedores deixaram de comparecer em licitaçóes e, também deixaram de participar de
contrataçóes diretas e até mesmo das estimativas para licitações, além do mais nas Jicitaçóes que
foram publica das houve uma pequena participaçlo de empresas interessadas o que restou muitos
itens desertos e fracassados.

Como cada Secretaria possui sua peculiaridade e especificidllde com relação a produtos,
materiais e serviços, muitas dessas aquisições foram realizadas devido às urgências enunciadas
por cada um dos Secretários e Diretoru dessas pastas, justiflcadas em cada uma das sollcltaçóes,

Outro ponto que não pode deixar de ser citado é quanto à dificuldade que possuímos para
conseguir concluir uma pesquisa de preços, diante dos motivos relatados anteriormente (atraso
nos pagamentos advindo de exerclcios anteriores), além de Jmpugnaçóes e pedidos de
esclarecimentos aos editals que atrasavam as licitações dos edltais publicados.

Tais fatores fizeram com que as Secretarias solicitassem as contratações emergenciais.

É de se ressaltar que dentro destas compras e do respectivo percentua/, estão inseridas a
grande maioria das compras de diretas relacionadas às determinações Judiciais para entrega de
medicamentos, bem como os que foram declarados desertos ou fracassados.

Mediante esses fatos muitas das licitações não conseguiram ser sequer iniciadas diante do
exlguo prazo para atendimento.

Do percentual apontado (51,92%) a que se esclarecer que muitos serviços contlnuos estão
relacionados, tais como: energia elétrica (principalmente Secretaria de Recursos Hidricos _
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estimasse mais de 3 milhões por ano), telefonia, internet, licenciamento de velculos, seus seguros,
aluguéis de imóveis, repasses.

É de se esclarecer que tudo isso é lançado no sistema de compras e de contabilidade como
dispensa de licitação, código 11 para a contabilidade.

Assim, estima-se que o percentual indicado seja diminuldo pela metade, uma vez que
somente a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos H/dricos paga anualmente o valor aprOXimado
de R$ 1,5 milhão apenas em energia elétrica.

Detectado a problemática em relaçlo à frota de veículos (Peças e Serviços), alguns
servidores buscaram treinamento e capacitação e durante esse exercicio algumas atitudes já estão
sendo tomades no sentido de solucionarmos o fluxo de trabalho, entre eles a definiçlo de gestores
de cada secretaria e aprogramação de licitações de serviços (auto elétrica, mec'nica, etc).

Ademais, até o final do exercfcio de 2018 serão realizadas algumas licitações relacionadas a
serviços de frota (auto elétrica, dentre outras).

Foi determinado ao setor de contabilidade e as secretarias respectivas o levantamento das
informações e dos documentos relacionados, a fim de justificar o presente apontamento.

Desta feita, requer seja deferida a dilacão de prazo de mais 30 diH para que as secretarias
e o setor de contabilidade realizem o levantamento eapresentem as justificativas.

Tais argumentos justificam o apontamento realizado, de forma que não é caso de
irregularidade das contas do exerclcio em exame.

Subsidiarlamente, eventual não acolhimento das manifestações enseja apenas
recomendações.

8.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1 Abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos elou
transposições correspondente a 23,98% da despesa fixada inicial, demonstrando falta de planejamento;

O orçamento de 2017 foi elaborado em 2016, de forma que a administração atual precisou
alterar algumas ações para adequar a realidade orçamentária, visando atender as necessidades
mais relevantes para o municlpio.

Aliado a isto está o fato de que, como já demonstrado, o setor de contabilidade possui
apenas 1contador, que Infelizmente não detém tempo hábil para realizar todas as tarefas, mas a
situação será regularizada após a contrafação de outro contados com o concurso público que está
em vias de ser realizados.

1 Abertura de créditos adicionais baseados em excesso de arrecadação parcialmente inexistente;

Todos os créditos adicionais com fonte de recursos "excesso de arrecadação" ocorreram
por conta de conv'nios assinados no decorrer do exerclcio, bem como Incremento de repasses
que não tinham previslo orçamentária inicial para suportar sua execução. (Anexo 11).

Assim, não há se falar em excesso de arrecadação parcialmente ;nex;stente.

) Taxa de investimentos abaixo da média estadual;

A atual administração herdou da administração uma divida de recursos do tesouro de
exercícios anteriores sem cobertura de saldo financeiro para pagamento, o que levou a diminuição
dos investimentos em relação à média Estadual, já que aprimeira medida tomada foi a recuperação
do saldo positivo entre e as Disponibilidades de caixa e Bancos Empenhos a Pagar. (Anexo 11I).

Mesmo assim, a taxa de investimento do ano de 2017 (3,57%) ficou acima do realizado no
ano de 2016 (2,15% - parte final do item 8.1.1).
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Desta forma, a taxa de Investimento está acima do ano anterior, que oco"eu dentro das
possibilidades do "'unic/plo, que possui outra realidade em relação 11 média Estadual.

8.1.4. DIvIDA DE LONGO PRAZO: ICrescimento de 46,26% na dívida consolidada;

A dívida de longo prazo está composta pela inscrição de precatórios judiciais e
pareelamento previdenciário de administrações anteriores, optamos pelo parce/amento PREM, por
demonstrar mais vantajoso para o munlc/pio.

Conforme relatado pela fiscalização houve um equivoco na sua contabilização, que após
relatório apresentado pela Receita Federal houve a correção (evento 99.15- doe. 15.Pág. 1).

Insta salientar que a Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto havia apresentado um
valor, conforme anexo 11I - A, o qual demonstrava um salvo devedor de R$ 95.621,82, o que
considerando o valor pago em 2017 resultaria no valor apresentado de R$ 50.517,50.

Em janeiro de 2018 mudou ajurisdição da Receita Federal de Rib. Preto para Araraquara, a
qual informou que os cálculos estavam incorretos, e apresentou no mês 0712017 um valor de
R$278.505,08, que subtraído o valor já pago em 2017 (R$ 45.104,32), equivale ao ajuste realizado
pela fiscalização.

O alegado crescimento da divida de longo prazo não afeta as contas de 2017, uma vez que
seu pagamento épara o exere/cio de 2018.

B.1.8.1. DESPESA DE PESSOAL:

I Inobservância das vedações previstas nos incisos IV e V do parágrafo único do artigo 22 da
LRF;

O (Anexo IV) ora juntado demonstra que as despesas com pessoal diminuíram do 1° ao 3°
quadrimestre:

Abril/2017 - sem ajuste 50,17

Agosto/2017 - sem ajuste 47,98

Dezembro/2017 - sem ajuste 47,89

;--

Abrill2017 - com ajuste 52,68

Agosto/20f7 - com ajuste 50,38

Dezembro/2017 - com ajuste 49,93

Nas duas situações (com o ajuste incluindo as despesas da Associaçjo realizada pelo
agente da fiscalização) bem como o anexo ora apresenta (sem o ajuste), demonstra que houve a
diminuição das despesas com pessoal. (Anexo IV).

É de ressaltar que o agente da fiscalização considerou todas as despesas com a
associaçlo, motivo pelo qual o Indice subiu.

Todavia, nas despesas da associação necessário se faz excluir as contratações de
empresas médicas.

É de se ressaltar que essa questão da Associação da Irmandade da Santa Casa de
Descalvado é antiga e a administraçlo atual herdou de administradores anteriores, de forma que
está adotando providências para a soluçAo. Nesse sentido está cumprindo tenno de ajustamento

-_ ... --_ ... _-_..... _-_..
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de conduta com o Ministério Público para solução das questões, demitindo os empregados da
referida associação e promoverá a contrataçlo de outros por concurso público - anexo IV -A.

1 Superação do limite prudencial em todos os quadrimestres, após ajustes efetuados pela
fisca Iízação:

A superação do limite prudencial com ajuste ocorreu somente no 1° Quadrimestre

A auditoria por ocasião da elaboração do ajuste não desconsiderou despesas da
Associação que não são consideradas despesas com pessoal. TC - 002149/006/02ICONSUlTA
(Anexo IV), como por exemplo contratação de empresas médicas (nota fiscal.).

Esclarece-se ainda que as rescisões realizadas no periodo em questão devem ser
subtraidas das despesas com pessoal, as quals vem ocorrendo gradativamente mês a mês, diante
do TAC firmado com o MP local, com o objetivo de extinguir a referida Associação da Irmandade.

8.1.9. QUADRO DE PESSOAL:

ICargos em comissão em desacordo com o art. 37, V, da CF;

Como o próprio agente da fiscalização apontou, foi editada lei municipal (doc. 24 - evento
99.25), após firmar termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público local, a fim de sanar
qu •• tionamentos realizados pelo MP.

O termo de ajustamento de conduta mencionado foi assinado após a instauração pelo MP,
no ano de 2014, de inquérito civil público, a fim de verificar irregularidades na forma de provimento
de cargos em comissão.

Assim, após análise minuciosa de todos os cargos/empregos do município, no final do ano
de 2016 o representante do MP propôs a assinatura do termo assinado, que posteriormente gerou a
lei Municipal 4.055/2016.

Desta feita, em que pese o agente da fiscalização ter entendido que certos cargos em
comissão não atendem ao previsto na Constituição Federal, os cargos mantidos foram 08 que o
Ministério Público considerou que assim poderiam permanecer.

A titulo de exemplo, os cargos mencionados no relatório foram objeto do TAC, o qual
previu que: o cargo de agente de crédito foi adequado à forma de provimento em comissão; Os
cargos de ouvidor e de Inspetor da Guarda Civil Municipal (este que sequer está provido, pois o
Munlcipio nio implementou a Guarda Municipal) foram transformados em provimento dentre 08

efetivos;

Isso se verifica no s artigos 1°, 6°, 13 e 15 do doc. 24, evento 99.25.

Em especial do inspetor da Guarda Civil é patente a necessidade de seu provimento em
cbmissão, conforme severifica do seu rol de atribuição evento 99.26- doc. 25, pág. 13.

Por fim, além dos elencados, a fiscalização não mencionou quais entende que não atendem
ao dispositivo constitucional, a fim de possibilitar o contraditório nos autos.

IQuantidade excessiva de cargos comissionados;

O relatório aponta elevada quantidade de cargos em comissão.

Ocorre que em relação ao total do quadro do funcionalismo, que possui em tomo de 1.500
vagas, das qua;s 970 estão providas (Doe. 22.1- evento 99.23),o número de cargos em comissão é
pequeno, baixo, inclusive, em relação aos d/versos trabalhos que necessitam ser realizados.

Depreende-se que o quadro de cargos comiss;onados é composto por 73 vagas, das quais
62 estavam providas na época.
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Verifica-se que o percentual de comissionados em relação ao número de efetivos
(concursados) é 4,86% se considerado os números totais, e 6,2<'-' se considerado somente os
providos.

Deste percentual ainda se destaca os cargos que somente podem ser providos por
servidores efetivos, nos termos da Lei 4.05512016.

É de se salientar que a Lei referida extinguiu alguns cargos em comissão, bem como
alterou a estrutura administrativa da Prefeitura, conforme se verifica no artigo 11 da citada lei (doc.
24 - evento 99.25).

Desta forma, não há de se considerar os apontamentos realizados, postulando que sejam
desconsiderados.

1 Horas extras de forma habitual e em quantidade acima da permitida no art. 59 da CL T;

As horas extraordinárias apontadas pela auditoria são de motoristas de velculos de
transporte sanitário (transporte de pacientes para outros municípios) contratados com jornada de 8
(oito), porém nos transportes para as cidades de longa distância o motorista não tem como
cumprir jornada de 8 horas, considerando ainda que nos transportes coletivos os procedimentos
são marcados em horários diversos, os procedimentos de especialidades mais complexas são
para encaminhadas locais onde somos referenciados.

Mesmo assim com o propósito de sanar esta prática, está sendo publicado o edital de
concurso público para contratação de mais motoristas.

É de se esclarecer que a Secretaria de Saúde tem obrigação de transportar diversos
pacientes em horários diversos para capital, por exemplo, que possuem procedimentos/consultas
marcadas em horários diversos, de forma que disponibilizar vérios motoristas para viagens a uma
mesma cidade aumenta o custo e a movimentação da estrutura administrativa da secretaria, em
relação a disponibilizar apenas um, pagando HE.

Data vênia, dentre os meios disponíveis no município a forma realizada é a que se aplica ao
princípio da economicidade e da razoabilidade.

Isso écorroborado pelo doe. 20 pág. 3/7 do evento 99.20, o qual em sua imensa maioria são
funcionários da SAÚDE.

É de se salientar também que outras Secretarias necessitam de funcionários a fim de
realizarem certos serviços essenciais, como ocorre na Secretaria de Recursos Hidricos
(abastecimento da cidade), Sacretaria de Obras, dentre outras.

As horas realizadas foram diante da necessidade do serviço, aliado ao fato do reduzido
quadro de funcionários em alguns setores.

1 Pessoal em desvio de função;

O apontamento fonnulado pela fiscalização não merece prosperar.

Primeiro porque de um universo de praticamente 1.000 funcionários efetivamente providos
apenas 23 funcionérios (doe. 28) estão em desvio, o que corresponde a 2.3%.

Em referido documento 28 consta que alguns funcionários estão em desvios por problemas
de saúde ou porque a usina de leite está desativada (9 funcionários), de forma que
necessariamente deveriam ser reaproveltados em outras funções.

Assim, o número de 23 diminui para apenas 14 funcionários (1,4% do total de empregados),
os quais foram readequados diante da necessidade do trabalho, confonne a necessidade de cada
secretaria.

Conforme relatado anteriormente, o concurso público am vias de ser realizado poderá
praticamente acabar com a situação apresentada.
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Ademais, os funcionários em desvios nio foram investidos em cargo ou emprego público
em desrespeito ao art. 37, li, da CF, apenas exercem certas funções diante da necessidade da
administração.

Desta forma, o apontamento não merece ser considerado por esta E. Corte.

1 Terceirização de mão de obra;

Com o TAC firmado com Ministério Publico local, o município vem cumprindo a diminuição
gradativa das dispensas dos Profissionais da Associação da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Descalvado, devendo ser cumprido até dezembro de 2019, conforme se
comprovam cópia de algumas rescisões contratuais (Anexo IV - B.). OS demitidos serão
contratados por concurso público que está com edital prestes a ser lançado, que será elaborado
pela empresa RBO Serviços Públicos e Projetos Municipais.

É de se ressaltar que é uma herança de administrações anteriores que está sendo
solucionado, todavia as questões de saúde pública, como no caso, nlo são resolvidas de uma hora
para outra sob pena de suspender a prestação do serviço público.

A própria fiscalização sugere que isso seja acompanhado em outras fiscalizações.

Desta forma, não há motivos para recomendações ou maiores considerações, uma vez que
a situação está sendo regularizada.

1 Instrução exigida para alguns cargos não condizentes com o rol de atribuições respectivos;

Referidos apontamentos são de fácil sclução, bastando apenas modificações na legislação
correlata, o que é motivo para irregularidade de contas.

Todavia, depreende-se da Lei 4.05512016, gerada em decorrência da assinatura de TAC com
o MP, alterou a forma de provimento dos cargos de chefe para provimento dentre os efetivos,
mantendo alguns níveis de instrução previstos, alterando outros que houve a necessidade.

A titulo de exemplo foram alterados o grau de instruçio de Gerente de Projetos, Secretário
Executivo da Assistência Social, chefe da seção de música, dentre outros.

O grau de instrução dos chefes foi mantido, pois na época não se vislumbrou a
necessidade de sua alteração.

Apesar de assim constar na lei, isso é um fato que não pode ser imputado para as contas
do exerclcio de 2017, uma vez que sãesituações pretéritas que a lei já previa.

Ressalta ••• que os ocupantes das referidas funções possuem nível médio completo, no
minimo.

Assim, o apontamento não merece maiores considerações desta E. Corte.

1 Quadro de pessoal com apenas 02 cargos efetivos de Contador, estando apenas 01 preenchido;

Pelo fato de a lei, como regra, impedir a contratação direta de contador, pois deve ser
provido por concurso, infelizmente o setor conta, por enquanto, com apenas um contador.

Como o próprio agente da fiscalização apontou, o diminuto número de contador relaciona-
se as falhas de planejamento apontad41sno relatório.

Todavia, a administracão está prestes a publicar o edltal de concurso público visando o
preenchImento da vaga remanescentede contador, onde será solucionada a questão.

B.2. IEG-M - l-FISCAL:

1 Falhas verificadas no Contrato nO 050117. analisada por meio de seletividade (e-TC-
18808/989/17 e-TC 18939/989/17);
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Trata se da contratação da empresa Brasil cidade, de forma que já foram apresentadas e
inseridas no processo eletrônico apartado as alegaçóes sobre as possíveis falhas apontadas
(Anexo VIII), reiterando a manifestação apresentada naqueles autos.

Assim, os autos estão sendo objeto de análise especifica, de forma que maiores
especificações foram realizadas nos autos mencionados.

B.3.1. ALMOXARIFADO, TESOURARIA E BENS PATRIMONIAIS:

1 Almoxarifado central da Saúde sem sistema de segurança;

O município já locou um imóvel comercial em local central da cidade que por sua vez
oferece mais segurança contendo no prédio grades de proteção e será instalada 2 câmeras de
segurança interna e externa que será o almoxarifado central onde concentrará maior quantidade de
produtos, com previsão de inauguração em setembro pf.

I Almoxarifado Central da PM sem AVeB apesar de abrigar produtos inflamáveis e de alta
combustão;

A Secretaria de Administração está providenciando as adequações que foram apontadas na
fiscalização, e também, assim que forem adequadas as instalaç6es do posto de Combustlvel
Municipal. também serlo realizadas as adequações para a obtençAo do laudos dos bombeiros.

1 A Tesouraria da PM não conta com segurança, apesar de estar em local de grande circulação de
pessoas e movimentar dinheiro em espécie;

As provid'nc;as quanto a circulação de pessoas dentro da tesouraria foram tomadas, já
com relação a movimentação de dinheiro em espécie, estamos providenciando a licitação de uma
operadora de cartões de débito/crédito o que diminuirá substancialmente o volume de dinheiro
dentro do setor

Data vênia, a prefeitura possui convênio com agência bancária para o pagamento das
contas, porém realizar convênios com vários bancos gera um aumento no pagamento das taxas
cobradas, o que gera aumento de custos.

Em que pese não existir um segurança diretamente na tesouraria, há um segurança no
horário de funcionamento do caixa de atendimento do banco conveniado com a prefeitura a uns 5
metros de dist'ncia da tesouraria, o que supre, de certa forma, o apontamento realizado.

1 Várias pendências antigas na conciliação bancária;

As pendências ainda carecem de uma conciliação pormenorizada para a identificação do
ocorrido esua regular situação.

É de salientar que a contabilidade conta com apenas um contador, o que impossibilita a
análise pormenorizada de todas as contas bancárias e conciliaçóes, fato este que motivou a
contratação de mais um contador, que será provido por concurso público.

Ademais, são fatos que se referem a exercícios anteriores que não podem ser atribuldos à
atual gestlo.

Será determinado ao setor que regularize a situação, fato que não é motivo de maiores
considerações desta E. Corte.

IPagamento de multas e juros derivados de intempestiva liquidação de despesas:

Está sendo analisada normatização do fluxo/procedimento dos documentos, visando coibir
eventuais falhas, bem como a obrigatorledade do reembolso de quem deu causa a eventual atraso
no pagamento.
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1 Casa dos Conselhos em péssimo estado de conservação;

Não persiste mais o apontamento realizado, já foi locado um novo prédio para acomodar a
Casa dos Conselhos, e será providenciada a reforma daquele constante do apontamento.

1 Existência de diversos bens móveis sucateados e em desuso;

A Lei 3.70712013alterada pela lei 4.161/2018, autoriza a doação a entidades sociais os bens
inservlveis do municlpio e através de edital de divulgação, que ocorreu nos meses de junho, julho
eagosto de 2018, com a retirada de vários dos bens doados.

1 Bens imóveis novos em desuso;

Centro de Zoonoses

Está para ser finalizado o Termo de Cooperaçlío, Já que o uso pela Universidade local não
envolverá repasse de recursos financeiros.

Casa do Leite

Os equipamentos estio em fase final de montagem para posterior entrega através de termo
de sesslo de uso conforme autorizado pelo decreto 4.641 de 30 de outubro de 2017, em
conformidade com artigo 145a 147da Lei Org'nica do Municlpio.

Casa do Mel

Foi elaborado o termo de sesslo de uso para a Associação dos Apicultores de Descalvado
- AADES, em conformidade com os artigos 145 a 147 da Lei Orglínica Municipal, porem estam os
aguardando a manifestação da Associação para a elaboração do Decreto descrito na cláusula
oitava do termo de sessão. (Anexo VI)

1 A grande maioria dos prédios públicos municipais não possui AVCS;

As Secretarias respectivas foram orientadas a adotarem as providências no sentido de se
realizar o levantamento dos requisitos e custos para obter os respectivos alvarás.

Dentro das possibilidades orçamentárias do Municipio as providências serio adotadas,
todavia, observando as prioridades de cada uma das pastas (serviços essenciais, ate).

É de se considerar que a ausência dos AVCBs advém de outras administrações, que não
podem ser imputadas no julgamento das contas do exercício em exame.

1Não é realizado há tempos o inventário geral de bens móveis;

Está sendo providenciada a contratação de uma empresa especializada para o
levantamento do Inventário, bem como foi agenda do o treinamento de funcionários para o uso do
controle pelo sistema. (Anexo IX)

É de se considerar que as contas do exerclcio de 2017 não podem ser punidas pela
aus'ncia de inventário não realizadas por administraçóes anteriores.

INão foi realizada a reavaliação de ativos;

Após a realização do levantamento patrimonial concomitante será efetuada a reavaliação
dos ativos (será contemplado no item anterior), relterando-se a manifestação da responsabilidade.
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1 o valor do patrimônio indicado no Balanço Patrimonial do ente não reflete a realidade;

Após a realização do levantamento patrimonial concomitante será efetuado
patrimon;a;s (Serão reajustados após identificação e reavallação pstr;monial item anterior)

É de se considerar que as contas do exercício de 2017 não podem ser punidas pela
ausência de inventário não realizadas por administrações anteriores.

1 Não são lavrados Termos de Responsabilidade;

Está sendo providenciada a contrafação de uma empresa especializada para o
levantamento do inventário o que já será elaborado os termos de responsabilidade de cada
unidade responsável pelos bens lá existente.

1 Frota com muitos veículos antigos, outros desativados elou parados e sem condições de tráfego;

A Lei 3.70712013 alterada pela lei 4.16112018, autoriza a doação a entidades sociais os bens
inserviveis do munic/pio e através de edital de d/vulgaçjo, procedeu se retirada dos bens em
questão. (Anexo V)

1 Veículo furtado constando na relação da frota;

No levantamento patr/monial já será providenciada a baixa do mesmo.

1 Controle de tráfego ineficiente;

Em que o agente de fiscalização ter considerado que o sistema é ineficiente, assim não
consideramos, pois no controle de tráfego que fica em cada veiculo constam os dados necessários
(veiculo, KM, horários, data abastecimento, motorista, etc.) para se controlar as viagens e
deslocamentos realizados.

Não há necessidade de alimentar as informações do controle no sistema eletrônico, uma
vez que o controle de abastecimento está vinculado à maioria das informações de cada veículo.

Como será demonstra abaixo, o controle de abastecimento estava com um problema
técnico que foi solucionado.

Assim, o presente apontamento não merece maiores considerações por esta E. Corte de
Contas, postulando por sua regularidade.

1 Controle de abastecimento ineficiente, não permitindo a averiguação do consumo por quilometro
rodado;

O sistema informatizado que faz o controle de abastecimento da frota estava com um
problema técnico que Impedia o lançamento de algumas informações, de forma que tal
apontamento já foi regularizado.

Nosso sistema já está gerando relatórios de controle de abastecimento e estamos
treinamento pessoal para o efetivo controle apontado. (Anexo X)

8.3.2. MULTAS DE TRÂNSITO:

IMultas de trânsito por culpa do condutor não descontadas dos vencimentos dos responsáveis;

Está em andamento o processo administrativo e estam os aguardando o desfecho do
mesmo para as devidas providencias. Ademais, o próprio doe. 39 também relata que após
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comunicação do RH as Secretariasremeteramoficio solicitando o desconto em folha de
pagamento os valores das multas dos empenhos citados na fi. 2 do doe. 39.

B.3.3. RENÚNCIA DE RECEITAS:

1 Renúncia de receita sem o atendimento das exigências previstas no § 6° do artigo 165 da
Constituição Federal e do artigo 5°, inciso li, da LRF;

Em que pese constar do Código Tributário tal previsão, não significa, necessariamente, que
houve renúncia de receita, uma vez que o aft. 120, §1° estabelece que os interessados deverão
apresentar requerimento comprovando certos requisitos.

O artigo 123estabelece que tal isenção não gera direito adquirido, bem como seráanulada
quando não satisfazer os requisitos para a concessão do benefício.

Data vênia, não consta no relatório do agente de fiscalização apontamento de qual ou quais
foram as isenções concedidas.

Não éde se crer que referido apontamento deve ser levado em consideração, uma vez que
deveria ser especificado quais as isenções concedidas, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, mesmo se assim não for considerado, no ano de 2017 houve superávit na
arrecadação, de forma que não houve qualquer preJu/zo para as contas públicas, mesmo porque
sequer há no apontamento do valor da suposta isenção.

Ademais, o executivo já encaminhou a câmara municipal o novo anexo da LDO 2018/2019,
onde fica demonstrado as renúncias bem como sua compensação em razão da Lei 3.390artigo 120
Inciso I, que concede a isenção e a Intensificação do cumprimento do decreto 4.288/2015(Anexo
VII).

Desta feita, requer não seja considerado o apontamento realizado.

B.3.4. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS:

1 Preterição na cronologia das exigibilidades de desembolso;

A quebra da ordem cronológica ocorreu pelo fato de negociação com alguns fornecedores
(ex. CGR Guatapará), a fim de uma nova forma de pagamento.

C.2. IEGM - I-EDUC:

1 Existência de demanda reprimida de vagas nas creches municipais;

No início da atual gestão, em janeiro de 2017, a lista de espera por vagas nas creches (CEls
- Centros de Educaçiio Infantil), disponibilizada onJine (https:lIseecdesc2017.wixsite.com/creche)
continha duzentas e setenta e quatro (274) crianças. Um ano e meio depois, essa lista está em
menos da metade - cento e catorze (114) crianças, atualmente. ESla diminuição ocorreu pela
entrada em funcionamento de duas novas CEls. uma em abril de 2017 (Jardim Milênio - CEI"Prot-
Zuleika Apparecida Fachln") e a outra em agosto de 2017 (Bosque dos Tamanduás - CEI "Prof8
Dirce Pereira Fonseca"), além do aumento das vagas oferecidas nas duas instituições conveniadas
com a Secretaria de Educação e Cultura através do respectivo Termo de Colaboração (Lei nO
13.019/2014).

Dessa forma, a situação está sendo regularizada aos poucos e dentro das possibilidades do
Município.

IDespesas afetas ao Ensino Superior e Profissional, contrariando o artigo 11, inciso V da LDB;

Muito embora o artigo 11, inciso V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
preveja que a atuação em outros niveis de ensino somente poderá vir a ocorrer quando estiverem
plenamente atendidas as necessidade da área de competência do Municlpio, in casu, mais
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especificamente em relação à existência de demanda reprimida de vagas nas creches municipais,
temos que a Municipalidade de Descalvado, a par de ter sido apontada pela presença de despesas
relativas ao Ensino Superior e Proflssionallzante, cuidou, nesta gestão de 2.017, em análise, em
diminuir, razoavelmente, a lista de espera por vagas em creches, por intennédio da colocação em
funcionamento de duas novas unidades, quals sejam, a CEI "ProP. Zuleika Apparecida Fachin", em
abril/2017; e a CEI "Prof8. Dirce Pereira Fonseca", em agosto/2011.

Nessa senda, a lista de espera anterior, que era de 214 crianças, atualmente, após referidas
entrarem em pleno funcionamento, conta com 114 crianças, tendo referida lista diminufdo,
portanto, em mais da metade de seu número.

Em tal contexto, e diante de tais resultados positivos, no que toca à significativa redução
do número de crianças figurantes da lista de espera, pode-se afirmar, com propriedade, que
referido apontamento, qual seja, de despesas afetas ao Ensino Superior e Profissionalizante, em
nada vem obstando o Municipio de Descalvado a cumprir e, dentro de suas possibilidades,
regularizar o atendimento de sua área de competência.

Imperioso ressaltar, por oportuno, que tais despesas relativas ao Ensino Superior e
Profissionalizante, a par de nio obstarem o atendimento à competência básica municipal, também
se revelam de primeira necessidade para os municipes, eis que se destinam a proporcionar uma
fonnação técnica a jovens e adolescentes, por exemplo, possibilitando seu acesso a melhores
condições de emprego e, até mesmo, capacitando-os para que consigam seu primeiro emprego.

O mesmo se verifica em relação àquelas despesas atinentes ao Ensino Superior, pois
vlabilizam o acesso de tais jovens que, em sua grande maioria, fazem parte de uma classe
economicamente menos favoreci da, a terem acesso a cursos universitários para que, ao final,
também tenham acesso, em condições menos desiguais, a melhores condições de trabalho.

Verifica-se, portanto que, muito embora a competência básica do Município, consistente na
demanda reprimida de vagas nas creches municipais, ainda nio tenha sido integralmente
cumprida, teve significativa melhora, reduzindo razoavelmente a lista de espera, dentro das
possibilidades municipais, sem, contudo, deixarmos de dar o mínimo de assistência às outras
áreas que, a par de nãe integrarem as competências municipais, também não podem ser deixadas
ao desamparo, máxime por se destinarem a possibilitar o acesso à melhores condições de
trabalho, seja por meio de cursos profissionalizantes ministrados, seja por intermédio de viabilizar
o acesso dos municipes a cursos universitários.

1 Professores PEB I sem formação específica de nfvel superior;

As seis docentes - portadoras de emprego público pennanente - que não apresentam
formaÇio no Ensino Superior, quando da realização do respectivo Concurso Público de ingresso
preenchiam os requisitos de admissibllldade da época (formação em nível médio - Habilitação
Específica para o Magistério). Segundo a Indicaclo nO 157/2016, do Conselho Estadual de
Educacão, aprovado em 1411212016,nesse caso específico esses docentes são considerados
habilitados para desempenhar essas funções.

1 Diversas falhas relativas a estrutura física da rede municipal;

Em relação à alegada contrariedade ao Parecer nO.08/2010,apontando que as salas de aulas
iniciais do Ensino Fundamental contariam, por vezes, com mais de 24 alunos por turma, temos
que, tal problema é verificado de maneira estritamente pontual, decorrendo de transferências que
eventualmente venham a ocorrer durante o ano letivo, sendo oriundas de demanda municipal ou,
até mesmo, de outras cidades e estados, ficando a Municipalidade, a par de encontrar-se em pleno
ano letivo, obrigada a suprir e alocar tais demandas.

Outra questio relevantemente apta a justificar tal apontamento, é também aquela referente
ao fato da inclusão social, ou seja, quando a Secretaria de Educação realiza a inclusão em sala de
aula de aluno portador de necessidades especiais, para que a escola esteja apta a executar o plano
de ensino individualizado, muitas vezes se vê com a necessidade de promover o realocamento de
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alguns alunos desta mesma sala para outras, para assim melhor atender tal aluno PNE em suas
necessidades.

Em relação à metragem mínima por aluno, temos que, via de regra, todas as salas de aula
municipais possuem uma estrutura flslca satisfat6ria, para o pleno atendimento educacional, de
modo que, eventual diminuição em tal m, não é hábil a prejudicar o pleno desenvolvimento
educacional dos alunos.

No que toca à questão da biblioteca ou salas de leitura, temos que, todas as escolas da rede
municipal, sem exceção, possuem bibliotecas, contudo, nem todas são dotadas de profissional
formado em blblioteconomia junto ao funcionamento da unidade, de modo que, classificam-se, por
ordem eminentemente técnica. apenas como salas de leitura que, em nOS80 entender. sm.j.,
desempenham as mesmissimas e exatas funções de uma biblioteca, não ficando prejudicado o
trabalho de leitura. pesquisas, troca e retirada de livros durante o perlodo de aula.

AVCB, tem-se que todas as unidades possuem os equipamentos necessários para o combate
de incêndios; estando a Secretaria de Educação Municipal já se mobilizando junto aos órgãos
competentes para a plena regularização de tal situação.

Todas as unidades escolares aio adaptadas para receberem alunos portadores de
necessidades especiais, garantindo, assim, seu pleno acesso à rede de ensino, por fim, cumprindo
com o papel básico de promover e, sobretudo, possibilitar a educação inclusiva.

Todas as unidades de ensino municipal são dotas de quadras poliesportlvas cobertas, com
exceçlo apenas da unidade "Coronel Rafael Tobias" que, possui quadra poli esportiva, mas a
mesma não é coberta. Informa, por oportuno, que a Secretaria de Educação, em contato junto ao
FDE - ex Secretaria de Estado da Educação, tem o projeto já liberado pelo CONDENPHAAT,
visando a cobertura de referida quadra. Contudo. em razão de encontramos em periodo de
intersUclo eleitoral, tais recursos nio podem, no momento, serem utilizados.

Tio logo o interstício seja superado, retomar-se-ão os esforços no sentido da plena
regularização de tal apontamento.

0.2. IEG-M -I-SAÚDE

1 Diversas falhas apontadas na Fiscalização Ordenada nO01/2017 (Serviços Públicos Municipais
de Saúde) de 30/03,das quais algumas permanecem sem correção;

• Atualmente, a Secretaria de Saúde realizou a contratação de imóvel, localizado à Rua XV
de novembro, nO351-A. Centro - Descalvado/SP. para instalação da Farmácia e Almoxarifado
Municipal, sendo um local com maior segurança, grades de proteção e futura instalação de
cimeras de segurança interna e externa, com data de inauguração prevista para 06 de agosto de
2018.

• O serviço de recolhimento de residuos sólidos no município é realizado pela empresa
Stericycle Gestão Ambiental Ltda, contratada pela Secretaria de Saúde, que uma vez por semana
realiza a coleta em todos os estabelecimentos de Saúde SUS e nos estabelecimentos particulares
que recolhem a taxa especifica na Prefeitura para usufruir desse serviço. Sendo que, a destinação
desses reslduos está de acordo com a legislaçAo vigente e, ainda, com a Resolução RDC nO.306104
da ANVISA e Resolução CONAMA 358/05.

- O Tenno de Ajustamento de Conduta existente, referente às contratações realizadas por
intermédio da Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, tem que ser
cumprido até dezembro/2019. Dessa forma, os funcionários (Agentes Comunitários, Médicos, e
demais) estio sendo demitidos gradativamente, sendo anexadas algumas rescisões, e para suprir
a necessidade de Recursos Humanos, foi realizado o processo licitatório para realização de
Concurso Público, sendo a empresa RBO SERViÇOS PÚBLICOS E PROJETOS MUNICIPAIS EIRELI
EPP contratada para realizar o concurso público da Prefeitura de Descalvado, estando em
andamento a elaboração do Edital do concurso.

Outras medidas estão sendo adotadas para regularizar eventuais pontos ainda não
solucionados.

-------_ .._-------~ ..._----------------,------,--------
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1 Não elaboração do plano de carreira dos profissionais da saúde;

- Os profissionais da saúde estão incluidos no plano de carreira do funcionalismo público,
conforme Lei 3278/2010, a qual prevê os cargos na área da saúde, assim como os salários,
evolução funcional na carreira (promoção horizontal), para os cargos: Biomédico, Agente de
Consultório Dentário, Assistente Social, Psicólogo, Visitador Sanitário, Enfermeiro, Cirurgilo
Dentista, Farmacêutico, Médico, dentre outros que são vinculados ao plano de cargos do
município.

Assim, os profissionais da saúde possuem plano de carreira.

1 Falhas verificadas no Convênio firmado com a Santa Casa de Descalvado, analisadas por meio
de seletividade (eTC11812/989f17e eTC-11991/989/17);

Conforme relatado pelo agente ela fiscalização, as irregularidades apontadas pelo Conselho
ele Saúde foram em parte sanadas pela Secretaria.

Nesse sentido, a Secretaria de Saúde assim se manifestou a respeito:

a) Não cumprimento da Cláusula Sexta do Convênio em virtude da
não aplicação da contrapartida fixada, conforme item 2.1: Conforme anexo 4-
PLANO DE APLICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, o valor da contrapartida
foi corrigido para R$ 17.800,00, sendo devidamente cumprida, conforme
prestação de contas encaminhada anteriormente.

b) O controle de estoque da farmácia mostrou-se deficitário: foi
realizada a revisão de processo de trabalho, sendo conferido o estoque com
maior assiduidade, realizado o aprimoramento do fluxo de dispensação, de
forma a eliminar as falhas no estoque. Quanto à implantação do Prontuário
Eletrônico está sendo analisada para realização até o fim de 2018.

c) Falta de ar condicionado no estoque da farmácia, prejudicando a
correta armazenagem de alguns itens: foi realizada a instalaçio do ar
condicionado no ambiente do estoque da farmácia, regularizando essa
situação.

d) Pagamento de despesas incorridas anteriormente à data de
vigência do ajuste e do respectivo plano de trabalho, conforme item 2.2:
apontamento apresentado na avaliação do ajuste até junho/2017, cuja
respostaljustificativa foi encaminhada ao TCESP, Processo eTC-
118812.989.17.6(convênio) e eTC·11991.989.17-9(execução).

e) Pagamento de despesas não previstas no plano de trabalho,
conforme item 2.2.: apontamento apresentado na avaliação do ajuste até
junho/2017, cuja resposta/justificativa foi encaminhada ao TCESP, Processo
eTC-118812.989.17.6(convênio) e eTC-11991.989.17-9(execuçlo).

Desta forma, foram solucionados os apontamentos.

1 A partir de questionário aplicado nas unidades municipais de saúde,
apontadas;

Os equipamentos em desuso, antes
patrimônios baixados pelo setor competente
finalidade.

diversas falhas foram

existentes em algumas Unidades, tiveram os
e armazenados em local destinado para essa

O sistema informatizado de Gestão da Saúde está em fase de implantação, com isso o
estoque dos medicamentos, materiais de consumo e demais prOdutos estão com os estoques e
distribuições: controladas e avaliadas mensalmente por meio de auditoria realizada pela empresa
responsável e Secretaria de Saúde; as consultas estão sendo agendadas no sistema de forma
eletrõnica, não havendo tempo de espera superior a 20 minutos, somente em casos de procura de
demanda espontânea, em que é realizado acolhimento e avaliada a real necessidade do
atendimento havendo a possibilidade de espera maior que 20 minutos

---- ------"---"""
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Quanto ao profissional farmacêutico estar presente em cada Unidade de Saúde, está sendo
analisada a possibilidade de centralizar o atendimento municipal, uma vez que não há verba
especifica para o custeio desse profissional na Atenção Básica e o municipio nio possui
condições de financiar essa ação. Sendo ainda, que a Farmácia e Almoxarifado Municipal, como
informado acima, será instalada em um novo prédio com espaço apropriado e suficiente para
armazenamento do estoque de medicamentos e materiais de consumo das Unidades de Saúde,
onde será realizada também a distribuição aos pacientes. Dessa forma, a questão da falta de
medicamentos básicos também será resolvida com o controle de estoque.

Os prontuários já estão sendo realizados de forma eletrônica, eliminando assim, a
quantidade de papéis a serem arquivados nos prontuários físicos, sendo, também, realizada a
aquisiçlo de novos arquivos para o annazenamento dos prontuários existentes nas Unidades de
Saúde.

Com a inauguração do AME de São canes. a demanda reprimida para algumas
especialidades estão sendo resolvidas, tendo zerado nossas filas de espera em quase 90%.

A Secretaria de Saúde está providenciando o levantamento das necessidades das Unidades
de Saúde para a emisdo do AVCB de todas elas.

Desta forma providência foram adotadas, de forma que a situação está regularizada.

IO Centro de Especialidades Médicas - CEME com estrutura precária;

- A Unidade de Saúde do Centro de Especialidade Médicas - CEME terá sua localização
alterada para um novo prédio, cuja construçio foi finalizada recentemente e a inauguração será
realizada no mês de setembro/2018.

E.1.IEG-M-I-AMB

1 Diversas falhas apontadas na 71 Fiscalização Ordenada de 26/10/2017 (Resíduos Sólidos), das
quais muitas permanecem sem correção;

O conselho de residuos sólidos será implantado após a aprovação do plano de saneamento
básico.

o mesmo plano de saneamento também contemplará plano de resíduos da construção civil.

Conforme certidão em anexo, emitida pelo Secretário de Meio Ambiente e Recursoa
Hídrlccs em junho de 2018 para o agente da fiscalizaçlo, foi relatado que a Política Municipal de
Saneamento Básico está contida em minuta de Projeto de Lei para ser remetida ao Legislativo,
contudo, ainda não foi enviada para a deliberação do Poder legislatlvo, considerando que esta
Administração Pública aguardava que o Governo Estadual conclul -ee as obras da Estação de
Tratamento de Esgotos, que deve obrigatoriamente estar contida no contexto de Saneamento
Básico, contudo, o Governo Estadual não liberou os recursos financeiros necessários para
conclusão da E.T.E., tão somente disponibilizou ao Município financiamento junto ao Desenvolve
São Paulo.

É de se ressaltar que existe uma ação judicial transitada em julgado movida pelo Ministério
Público, a qual impede o inicio das atividades da ElE antes de implantaçio de manta
geossintética.

O Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico foi concluído no mês de
Dezembro de 2.015 e A gestão adminístrativa 2.014/2.016 não adotou as providências para obter a
aprovação do mesmo no legislativo, de forma que diversas metas já tiveram seus prazos
expirados, inclusive constituição de Comissões, esta Administração, neste exercício, pretende
revisar as metas para ainda neste exercício submeter o Plano Municipal à deliberação pelo
Leglslativo.

A gestão integrada de resrduos sólidos foi parcialmente tratada nos estudos do plano de
saneamento básico.



------------ ---

•
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DESCALVADO

ESTADO DE SÃO PAULO
CEP.13.690-000

o município vem a dois anos investindo em área de transbordo dos residuos, o que ficou
comprometeu de certa forma os recursos para implantação de forma imediata, motivo pelo qual
ainda não foi contratada empresa para realização de estudo e efetiva implantação do plano de
resíduos sólidos.

Com a implantação do plano será constituida a conselho de de resíduos sólidos.

O plano de resíduos da construção civil será elaborado juntamente com o plano de
Municipal de residuos sólidos.

Os prazos de implantação dos referidos planos foram prorrogados,
administração pretende regularizar a situação até os referidos prazos.

Por fim, é de considerar que a Procuradoria do Municipio está com quadro reduzido de
procuradores (apenas 2), tendo em vista pedido de exoneração do emprego, bem como falecimento
do Procurador Geral que atuava nestas questões, de forma que o grande volume de trabalho faz
com que não se consiga atender todas as necessidades de forma imediata.

Em que pese não ter associação regularmente cadastrada no municipio, existem catadores

Não existe coleta porta a porta, todavia, existe catadores individuais que realizam as
coletas. Tais considerações serão objeto de análise na elaboração-dos planos acima citados.

As rotas de coleta dos resíduos sólidos domlcialiares já foram definidas a mais de 20 anos,
de forma que todos os munfcipes tem conhecimento dos dias e horários.

O munlcipio está em vias de contratar empresa de segurança e medicina do trabalho, a qual
apontará as medidas e procedimentos técnicos necessérlos à regularização dos uniformes e
relacionados.

F.1. IEG-M -I-CIDADE -Indice C

IO município não possui a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC estruturada (Lei
nO 12.608/2012);

O Municipio está efetuando estudos para viabilizar a criação da estrutura para implementar
a coordenadoria municipal de defesa civil e eventual convênio com outros órgãos.

I O municfpio não está cadastrado no sistema da Defesa Civil estadual denominado SIDEC
(Sistema Integrado de Defesa Civil);

Com a implementação da defesa civil no Municipio será efetuado o cadastro .

..
IO município não possui Plano de Contingência de Defesa Civil;

Com a estruturaçAo da defesa civil será criado referido plano.

1 O município não capacita seus agentes para ações municipais de Defesa Civil;

Diante da falta de estruturação não houve a capacitação

G.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP

I Foram constatadas divergências entre os dados informados ao sistema AUDESP e aqueles
apurados pela fiscalização in loco;

A manifestação apresenta justifica a divergência alegada, de forma que não afeta as contas
do exercício.

--------------------------------
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IEG-M - I-GOV TI

1 Não há um quadro com funcionários da área de TI;

Nos termos do artigo 15 da Lei 4.055/2016, o funcionário da
informação passou a ser provido por efetivos do quadro geral de pessoal.

1 Não há documento formal publicado que estabeleça procedimentos quanto ao uso da TI pelos
funcionários municipais;

A pasta respectiva está, aos poucos e dentro das possibilidades, adotando as providências
e limitando acesso a certos conteúdos, que são verificados e limitados diretamente no sistema
informatizado.

H.2. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL.

1 Atendimento parcial à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações deste Tribunal;

A manifestação ora apresentada justifica o alegado descumprimento, de forma que podem
ser relevadas por esta E. Corte de Contas.

Diante do exposto, requer deste Emérito Conselheiro Relatar, respectivamente:

a) Requer seja deferida a di/ação de prazo de mais 30 dias para que as
secretarias e o setor de contabilidade realizem o levantamento e apresentem as
justificativas relativas às despesas na modalidade dispensa de licitação;

b) Selam julgadas legais e regulares as contas em exame:

c) Subsidiariamente, caso o entendimento seja diverso, sejam julgadas legais.
regulares e com as recomendações necessárias;

d) Nova manifestação e juntada de outros documentos, caso necessário, diante
do efetivo contraditório e ampla defesa.

Descalvado. 31 de agosto de 2.018.



Em29 de maio de 2020

Ofício n.082/2020

Processo TC-6764.989.16-16

lIustríssimoPresidente:

Como já é de seu conhecimento, a

Câmara Municipal de Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-

6764.989.16-16, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Descalvado do exercício financeiro de 2017.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de

2017, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte

daquele r. Tribunal.

Ao receber o Processo TC-6764.989.16-

16, o Legislativo Descalvadense, em observância às disposições

contidas no Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou, por

meio do Ofício n." 31/2020, o Prefeito Municipal Sr. An nio Carlos

dias, no

61~
Reschini, para apresentação de defesa, no

tocante aos autos do Processoem epígrafe.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNP J:
Site: camaradescalvado.sp.gov.br
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Tempestivamente, na data de 28 de

maio de 2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos Reschini

apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolado neste

Legislativo sob n." 025904.

Agora, consoante previsto no Artigo 210,

inciso I, do Novo Regimento Interno, encaminhamos a essa r.

Comissão de Justiça e Redação o Processo n." 67/2020, contendo,

nele, os autos do Processo TC-6764.989.16-16 e a Defesa apresentada

pelo Prefeito Municipal, para que as Comissões de Justiça e Redação

e de Orçamento e Finanças emitam parecer conjunto dentro do

prazo de 30 (trinta) dias, valendo-se ressaltar que o parecer concluirá

por projeto de decreto legislativo (Art. 210, 11, do Regimento Interno da

Casa).

No ensejo, apresentamos-lhe protestos

de elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃOP~ICCI
presi~

Ao
Excelentíssimo Senhor
DR.LUIZCARLOSVICK FRANCISCO
Presidente da Comissão de Justiça e Redação da
Câmara Municipal de Descalvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNP J: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 2



Em29 de maio de 2020

Ofício n.083/2020

Processo TC-6764.989.16-16

lIustríssimoPresidente:

Como já é de seu conhecimento, a

Câmara Municipal de Descclvado recebeu do Egrégio Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-

6764.989.16-16, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Oescalvado do exercício financeiro de 2017.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Oescalvado do exercicio de

2017, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte

daquele r. Tribunal.

Ao receber o Processo TC-6764.989.16-

16, o Legislativo Descalvadense, em observância às disposições

contidas no Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou, por

meio do Ofício n." 31/2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos

Reschini, para apresentação de defesa, no prazo de 60 dias, no

tocante aos autos do Processoem epígrafe.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-929 - CNP J: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 1
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Tempestivamente, na data de 28 de

maio de 2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos Reschini

apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolado neste

Legislativo sob n.? 025904.

Agora, consoante previsto no Artigo 210,

inciso I, do Novo Regimento Interno, encaminhamos a essa r.

Comissão de Orçamento e Finanças o Processo n." 67/2020,

contendo, nele, os autos do Processo TC-6764.989.16-16 e a Defesa

apresentada pelo Prefeito Municipal, para que as Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças emitam parecer

conjunto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, valendo-se ressaltar que

o parecer concluirá por projeto de decreto legislativo (Art. 210, 11, do

Regimento Interno da Casa).

No ensejo, apresentamos-lhe protestos

de elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃO ~'RICCI

presi~!

Ao
Excelentíssimo Senhor
VEREADORARGEUDONIZETTIRESCHINI
Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da
Câmara Municipal de Descalvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNP J: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 2



PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES DE JUSTiÇA E REDAÇÃO E DE
ORÇAMENTO E FINANÇAS

OBJETO: CONTAS ANUAIS DO EXERCíCIO 2017

DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE DESCALVADO

As Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças da
Câmara Municipal de Descalvado-SP, com os seus membros presentes à reunião
formalmente convocada para este dia 01 de julho de 2020, às 14:00h, e, após detida
análise dos documentos, pareceres técnicos, defesa do Executivo Municipal,
relatório final emitido pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da
justificativa do Executivo do Município de Descalvado, a respeito das contas anuais
do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Descalvado, elaboram o seguinte
parecer:

Pela equipe técnica da unidade de fiscalização do E. Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, foram apontadas as seguintes ocorrências:

A.1.1. CONTROLE INTERNO:

* Controle Interno ineficaz e ineficiente;

* Não são elaborados relatórios periódicos, nos moldes da legislação vigente;

* A forma como foi implantado o Controle Interno não atende às previsões contidas
na Constituição Federal, na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), na Lei
Complementar Estadual n? 709/93 e nas Instruções 02/2016 daquele Tribunal;

A.2. IEGM - l-PLANEJAMENTO:

* Utilização de indicadores genéricos nas peças de planejamento;

* Utilização de unidades de medidas que não se adequam perfeitamente ao
indicador pretendido;

* Inconsistências em unidades de medida "percentual", com Programas em que as
quantidades estimadas e/ou realizadas superam 100%;

* Diversas inconsistências nas ações indicadas no Relatório de Atividades fornecido
ao sistema Audesp;

1
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Estado de São Paulo

* Grande rnarona das metas estabelecidas não foram alcançadas e nenhuma
justificativa foi apresentada com relação aos desvios das metas estabelecidas;

*As análises do Sistema Audesp mostraram diversas incompatibilidades entre as
peças de planejamento, desrespeito ao art. 5°, "caput", da LRF;

* A LOA 2017 não traz o anexo que trata o inciso I do artigo 5° da LRF;

* Anexo de Riscos Fiscais sem previsão de passivos contingentes e demais riscos
fiscais passivos, mesmo com diversas ações judiciais, trabalhistas, inquéritos civis e
TAC's (Termos de Ajustamento de Conduta), em andamento;

* Elevado percentual (51,92%) de despesas na modalidade "Dispensa de Licitação",
configurando falha no planejamento;

8.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

*Abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos
e/ou transposições correspondente a 23,98% da despesa fixada inicial,
demonstrando falta de planejamento;

* Abertura de créditos adicionais baseados em excesso de arrecadação
parcialmente inexistente;

*Taxa de investimentos abaixo da média estadual;

8.1.4. DíVIDA DE LONGO PRAZO:

* Crescimento de 46,26% na dívida consolidada;

8.1.8.1. DESPESA DE PESSOAL:

* Inobservância das vedações previstas nos incisos IV e V do parágrafo único do
artigo 22 da LRF;

* Superação do limite prudencial em todos os quadrimestres, após ajustes efetuados
pela fiscalização;

8.1.9. QUADRO DE PESSOAL:

* Cargos em comissão em desacordo com o art. 37, V, da CF;

* Quantidade excessiva de cargos comissionados;

* Horas extras de forma habitual e em quantidade acima da permitida no art. 59 da
CLT;

* Pessoal em desvio de função;

* Terceirização de mão de obra;

2
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* Instrução exigida para alguns cargos não condizente com o rol de atribuições
respectivos;

* Quadro de pessoal com apenas 02 cargos efetivos de Contador, estando apenas
01 preenchido;

B.2. IEG-M - l-FISCAL:

* Falhas verificadas no Contrato n° 050/17, analisada por meio de seletividade (eTC-
18808/989/17 e eTC 18939/989/17);

B.3.1. ALMOXARIFADO, TESOURARIA E BENS PATRIMONIAIS:

* Almoxarifado central da Saúde sem sistema de segurança;

* Almoxarifado Central da PM (Prefeitura Municipal) sem AVCB (Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiro) apesar de abrigar produtos inflamáveis e de alta combustão;

*A Tesouraria da PM não conta com segurança, apesar de estar em local de grande
circulação de pessoas e movimentar dinheiro em espécie, além de várias
pendências antigas na conciliação bancária;

* Pagamento de multas e juros derivados de intempestiva liquidação de despesas;

* Casa dos Conselhos em péssimo estado de conservação, além da existência de
diversos bens móveis sucateados e em desuso;

* Bens imóveis novos em desuso;

*A grande maioria dos prédios públicos municipais não possui AVCB;

* Não é realizado há tempos o inventário geral de bens móveis;

* Não foi realizada a reavaliação de ativos;

* O valor do patrimônio indicado no Balanço Patrimonial do ente executivo não
reflete a realidade;

* Não são lavrados Termos de Responsabilidade;

* Frota com muitos veículos antigos, outros desativados e/ou parados e sem
condições de tráfego;

* Veículo furtado constando na relação da frota;

*Controle de tráfego ineficiente;

* Controle de abastecimento ineficiente, não permitindo a averiguação do consumo
por quilometro rodado;
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B.3.2. MULTAS DE TRÂNSITO:

* Multas de trânsito por culpa do condutor não descontadas dos vencimentos dos
responsáveis;

B.3.3. RENÚNCIA DE RECEITAS:

* Renúncia de receita sem o atendimento das exigências previstas no § 6° do artigo
165 da Constituição Federal e do artigo 5°, inciso 11, da LRF;

B.3.4. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS:

*. Preterição na cronologia das exigibilidades de desembolso;

C.2. IEGM - I-EDUC:

* Existência de demanda reprimida de vagas nas creches municipais;

* Despesas afetas ao Ensino Superior e Profissional, contrariando o artigo 11, inciso
V da LDB (Lei de Diretrizes e Bases);

* Professores PEB I sem formação específica de nível superior;

* Diversas falhas relativas à estrutura física da rede municipal;

0.2. IEG-M - l-SAÚDE

* Diversas falhas apontadas na Fiscalização Ordenada n° 01/2017 (Serviços
Públicos Municipais de Saúde) de 30/03, das quais algumas permanecem sem
correção;

* Não elaboração do plano de carreira dos profissionais da saúde;

* Falhas verificadas no Convênio firmado com a Santa Casa de Descalvado,
analisadas por meio de seletividade (eTC11812/989/17 e eTC-11991/989/17);

* A partir de questionário aplicado nas unidades municipais de saúde, diversas
falhas foram apontadas;

* Prédio que abriga o Centro de Especialidades Médicas - CEME com estrutura
precária;

E.1. IEG-M - I-AMB

* Diversas falhas apontadas na 7a Fiscalização Ordenada de 26/10/2017 (Resíduos
Sólidos), das quais muitas permanecem sem correção;

F.1. IEG-M - l-CIDADE - índice C
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Estado de São Paulo

* O município não possui a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC
estruturada (Lei n? 12.608/2012);

* O município não está cadastrado no sistema da Defesa Civil estadual denominado
SIDEC (Sistema Integrado de Defesa Civil);

* O município não possui Plano de Contingência de Defesa Civil;

* O município não capacita seus agentes para ações municipais de Defesa Civil;

G.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP

* Foram constatadas divergências entre os dados informados ao sistema Audesp e
aqueles apurados pela fiscalização in loco;

G.3. IEG-M - I-GOV TI:

* Não há um quadro com funcionários da área de TI;

* Não há documento formal publicado que estabeleça procedimentos quanto ao uso
da TI pelos funcionários municipais;

H.2. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO
TRIBUNAL

* Atendimento parcial à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações deste Tribunal;

Em sessão de julgamento realizada em 03/09/2019 a Segunda Câmara
do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo decidiu pela emissão de
Parecer favorável, porém, COM RESSALVAS, tendo sido expedidas as seguintes
recomendações, alertas e determinações:

~ A alteração da peça de planejamento por intermédio de créditos adicionais não
extrapole o índice inflacionário (recomendação);

~ Somente realize a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação
caso efetivamente se concretize (determinação);

~ Atente para as restrições quando o gasto de pessoal estiver acima do limite
prudencial estipulado pela Lei Fiscal (alerta);

~ Mantenha o gasto com pessoal a índice abaixo do limite prudencial
(determinação);
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Estado de São Paulo

~ Atenda a demanda reprimida de crianças em suas creches municipais
(determinação);

~ Regularize a estrutura física de suas escolas (determinação);

~ Regularize às demais inadequações constatadas na área de educação pública do
Município (determinação);

~ Estabeleça o Plano de Carreira e Remuneração para os profissionais que atuam
na saúde pública do Município (determinação);

~ Diminua o tempo de espera das consultas e atenda a demanda por
especialidades médicas em sua rede municipal de saúde (determinação);

~ Implemente sistema de controle de ponto eficiente, para todos os servidores
municipais, sobretudo para os médicos (determinação);

~ Providencie os devidos reparos nos prédios que abrigam suas Unidades de
Saúde, além de propiciar melhores condições aos usuários e funcionários que atuam
no atendimento à população (determinação);

~ Promova as adequações necessárias e inicie Projeto de Lei regulamentando as
atribuições dos cargos do quadro de pessoal, efetivos, funções de confiança e
comissionados e exija formação compatível com as funções desempenhadas
(determ inação);

~ A realização de horas extras deve ser situação atípica, não habitual, sendo certo
que o pagamento devido deve ser amparado por criterioso controle de frequência
(alerta);

~ Adote medidas corretivas em relação às excessivas horas extras realizadas no
exercício (determinação);

~ Aprimore o setor de Controle Interno objetivando uma atuação mais efetiva e
eficiente, além de regulamentação urgente (determinação);

~ Assegure a fidedignidade e tempestividade da transmissão dos dados ao Sistema
eletrônico de prestação de contas Audesp (recomendação);

~ Adote medidas para melhoria da gestão ambiental, com especial atenção ao
tratamento de seus resíduos sólidos, quer mediante reciclagem, compostagem,
reutilização ou aproveitamento (determinação);

~ Cumpra as instruções, recomendações e determinações do Tribunal de Contas
(determinação); e
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Estado de São Paulo

~ Adote medidas objetivando não reincidir nas demais falhas apontadas pela
Fiscalização (recomendação).

Após analisar a documentação constante dos autos, estas Comissões
Legislativa entendem que algumas das ocorrências apontadas pelo agente de
fiscalização são graves, não podendo ser inseridas tão somente no campo das
recomendações.

Conforme anotado pelo agente de fiscalização às fls. 08 do Relatório, a
Prefeitura Municipal de Descalvado gastou na modalidade "Dispensa de Licitação",
R$ 18.441.110,79 (dezoito milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, cento e dez
reais e setenta e nove centavos), o equivalente a 51,92% da sua despesa.

De acordo com o agente de fiscalização, alguns subelementos foram
objeto dos maiores dispêndios, ultrapassando o limite previsto no Artigo 24, II da Lei
nO8.666/93, sem o processo licitatório cabível. São eles:

-Gêneros de Alimentação R$ 387.017,92

- Material Farmacológico R$ 316.973,93

- Material para Manutenção de bens imóveis R$ 108.083,28

- Material para manutenção de veículos R$ 279.634,35

- Outros materiais de consumo R$ 209.335,47

- Manutenção e conservação de veículos R$ 279.193,47

- Serviço Médico-hospitalar, odontológico e laboratoriais R$ 193.960,06

- Equipamentos de Processamento de dados R$ 40.869,41.

O inciso II do artigo 24 da Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93)
estipula como limite para compras e serviços que não sejam de engenharia o valor
de R$ 8.000,00. Cabe anotar que em 2.018, por força do Decreto 9.412, esse valor
passou a ser de R$ 17.600,00.

Para se efetuar uma despesa na modalidade prevista pelo inciso 11, do
artigo 24, da Lei nO 8.666/93 faz-se necessário a realização de pesquisa e
justificativa de preço e comprovação de ser vantajosa, elementos ausentes nas
despesas efetuadas pela Prefeitura Municipal de Descalvado naquele exercício de
2017.
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Estado de São Paulo

Consoante previsto no artigo 89 da Lei n° 8.666/93 "Dispensar ou
inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade" é crime, punido com
detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa, além de se caracterizar como ato de
improbidade administrativa (Art. 11, I, Lei 8.429/92).

Assim, tem-se que a ocorrência apontada pelo Agente de Fiscalização
acerca do elevado percentual de despesas na modalidade Dispensa de Licitação,
ultrapassando o limite previsto pela Lei de Licitações e Contratos é falha grave,
considerando, ainda, a soma dos valores despendidos (18.441.110,79, (dezoito
milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, cento e dez reais e setenta e nove
centavos) o equivalente a 51,92% da despesa do Executivo.

Merece destaque também a ocorrência apontada pelo Agente de
Fiscalização consistente na Abertura de créditos adicionais baseados em excessos
de arrecadação parcialmente inexistentes.

A Constituição Federal considera como crime de responsabilidade o
atentado contra a lei orçamentária, conforme art. 85, VI, além de vedar, no inciso
V, do artigo 167 a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.

Recentemente, em 14 de agosto de 2.018, o Superior Tribunal de
Justiça proferiu ilustrativo Acórdão no julgamento do RECURSO ESPECIAL N°
1.180.970 - SP, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, assim ementado:

"IMPROBIDADE - ABERTURA DE CREDITO SUPLEMENTAR
ADICIONAL - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO INEXISTENTE - MOTIVO FALSO-
FRAUDE CARACTERIZADA - OFENSA AO ART. 167, V, DA CF E AO ART. 43,
"CAPUT", DA LEI N° 4.320/64 - INFRINGÊNCIA AO ART. 11, DA LEI N° 8.429/92 -
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. "Constatando-se que Prefeito Municipal
e Secretários de Finanças do Município de São Paulo efetuaram a abertura de
créditos suplementares adicionais com base em excesso de arrecadação, sendo
falsas as previsões efetuadas, com infringência à Lei Orçamentária e conseqüente
déficit público, são inválidos os atos administrativos respectivos, havendo ofensa ao
art. 167, V, da Constituição Federal, e ao art. 43, da Lei no 4.320/64, configurada a
improbidade, nos termos do art. 11, da Lei no 8.429/92".

O relator, ao negar provimento ao Recurso Especial, fundamentou seu
voto, dentre outras, na seguinte premissa estabelecida pelo Tribunal de origem:
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U[ ... ] No caso concreto é patente a ofensa ao princípio da legalidade,
configurador de ato de improbidade previsto no artigo 11, 'à medida que os atos
praticados pelos réus, que se materializaram nos já aludidos decretos, infringiram o
artigo 167, inciso V, da Constituição Federal, o artigo 43, "caput", da Lei nO4.320, de
17 de março de 1964, que trata da abertura de créditos suplementares, bem como o
artigo 18, da Lei Municipal n? 11.959, de 29 de dezembro de 1995. De fato, a quebra
do princípio da legalidade, pilar do Estado Democrático de Direito, configura, por si
só, ato de improbidade. Mas não é só. Os atos atentam, também, contra o princípio
da moralidade administrativa, previsto no artigo 37, "caput", da Constituição Federal.
Com efeito, ofende esse princípio conduta ilegal referente a burlar as disposições
relativas ao orçamento, com a abertura de créditos sem o respaldo do excesso de
arrecadação. Como aduz Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da
moralidade obriga os agentes da Administração "a atuar na conformidade de
princípios éticos", compreendendo ainda, segundo o autor, "os princípios da lealdade
e boa-fé" (Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 19a edição, 2005, p. 107). [...]
A conduta dos réus submete-se, ainda, à moldura do artigo 11, inciso I, da Lei n°
8.429/92, segundo o qual constitui improbidade "praticar ato visando fim proibido em
lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência". Foi o que
fizeram os réus, pois os atos, consubstanciados nos decretos, embora formalmente
perfeitos, buscavam fim proibido, qual seja, a abertura dos créditos sem o lastro do
excesso de arrecadação."

Assim, estas Comissões julgadoras entendem por qravrssrmas as
condutas praticada pelo Chefe do Poder Executivo de Descalvado, que não podem
ser simplesmente objeto de recomendação.

Nesses termos, as Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças opinam pela REJEiÇÃO das contas da Prefeitura Municipal de Descalvado
do exercício financeiro de 2.017.

Por fim, observando-se o disposto no Regimento Interno Cameral,
concl .- ste com a apresentação do incluso Projeto de Decreto Legislativo pela
rejei ão das c tas de 2017.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.o 02/2020

Autoria: Comissõesde Justiçae Redaçãoe de Orçamentoe Finanças

DISPÕE SOBRE A REJEIÇÃO DAS CONT AS DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE DESCALV ADO-SP, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE

~_ 2017, NA FORMA QUE ESPECIFICA.

o Presidente da Câmara Municipal de

Descalvado, Estado de São Paulo, faz

saber que o Legislativo aprovou e ele

promulga

Legislativo:

seguinte Decreto
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Artigo 10
- Ficam rejeitadas as Contas da Prefeitura Municipal de

Descalvado, SP, referentes ao exercício financeiro de 2017- ProcessoTe-

6764.989.16-16, nostermosdosfundamentosconstantesdoparecerconjuntoexarado

pelasComissõesPermanentesdeJustiçaeRedaçãoedeOrçamentoe Finanças.

Artigo r -Em face da rejeição das Contas referidas no Artigo anterior,

serãoos autos remetidos à ComissãoPermanentede Justiça e Redaçãopara que,

dentro do prazo de 90 (noventa) dias, indique as providências a serem tomadas

pela Câmara Municipal, com fundamento no Artigo 211 do Regimento Interno

Cameral.
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Artigo 3° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

publicação, revogadasasdisposiçõesem contrário.

Plenário "Vereador Mário Joaquim Filla",

çÃO:

Francisco - Presidente

ice-Presidente

Vereador Carlos Cesar Paiva - Membro
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS:

~~
Verea or Argeu Donizetti Reschini - Presidente

Gabrielli Filho - Vice-Presidente
\\

"~.~ ~
VereadO\ Vag er Basto - Membro
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PROJETO DE DECRETO lEGISlATIVO Nº 02/2020 v~'D \,,'I:r<::'
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DISPÕE SOBRE A REJEiÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

DESCAlVADO DO EXERCíCIO DE 2017

PARECER DA PROCURADORIA GERAL

o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nQ

TC-6764.989.16-16, emitiu parecer favorável com ressalvas à aprovação das contas

anuais do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Descalvado, excetuando-se os

atos pendentes de apreciação por parte do TCESP.

Os autos foram remetidos a esta Casa para que aludidas contas sejam por ela
julgadas, conforme lhe compete, nos termos do inciso VIII, do Artigo 18, da Lei Orgânica

do Município.

O processo foi submetido ao exame das Comissões de Justiça e Redação e de

Orçamento e Finanças, para cumprimento do estabelecido nos Artigos 209 e 210 do

Regimento Interno.

As Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças
emitiram parecer pela rejeição das contas do exercício financeiro de 2017 da Prefeitura
Municipal de Descalvado.

Consoante o prescrito no Artigo 63, parágrafo 1º, da Lei Orgânica do Município

e do Artigo 68, inciso 11, alínea b, do Regimento Interno, o parecer do Tribunal de Contas

só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara.

Por derradeiro, as Comissões em referência observaram, a rigor, o que dispõe o

'v' Artigo 211, do Regimento Interno, pois o Artigo 2º do Projeto de Decreto Legislativo em
estudo já prevê aquela disposição regimental.

Nesse sentido, opino pela legalidade do Projeto de Decreto Legislativo n.º

02/2020, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças.

É o parecer.

Descalvado, 03 de julho de 2020.

Dra. Alessandra Antonini Perez

Procuradora Geral do Legislativo
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Em06 de julho de 2020

Ofício n:" 725/2020

Processo TC-6764.989.16-16

Horário:
-"-"""':"d-t---

~~~~,=.s=~~====~lIustríssimoVereador:

Como já é de seu conhecimento, a

Câmara Municipal de Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-

6764.989.16-16, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Descalvado do exercício financeiro de 2017.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de

2017, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte

daquele r. Tribunal.

Ao receber o Processo TC-6764.989.16-

16, o legislativo Descalvadense, em observância às disposições

contidas no Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou, por

meio do Ofício n.? 31/2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos

Reschini, para apresentação de defesa, no prazo de 60 dias, no

tocante aos autos do Processoem epígrafe.
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Tempestivamente, na data de 28 de

maio de 2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos Reschini

apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolado neste

Legislativosob n.? 025904.

Consoante previsto no Artigo 210, inciso

I, do Novo Regimento Interno, foi encaminhado às Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças o Processo n.?

67/2020, contendo, nele, os autos do ProcessoTC-6764.989.16-16 e a

Defesa apresentada pelo Prefeito Municipal, para emissão de

parecer conjunto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, concluindo-se

por projeto de decreto legislativo (Art. 210, 11, do RegimentoInterno da

Casa).

Em01 de julho de 2020,as Comissõesde

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças emitiram parecer

conjunto pela rejeição das Contas do exercício financeiro de 2017

da Prefeitura Municipal de Descalvado, concluindo-se pelo Projeto

de Decreto Legislativo n.? 02/2020 dispondo sobre a rejeição das

contas em questão.

Com supedâneo no Artigo 210, inciso 111,

do Regimento Interno, encaminho a Vossa Senhoria, para

conhecimento, cópia reprográfica do Parecer Conjunto e do Projeto

de Decreto Legislativo n." 02/2020, de autoria das Comissões

Permanentesde Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças.
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Além do mais, encaminho a Vossa

Senhoria, para conhecimento, cópia reprográfica da defesa por

escrito apresentada pelo Chefe do Poder Executivo e, também,

encaminho-lhe mídia DVD contendo, na íntegra, o Processo TC-

6764.989.16-16com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, relativo às Contas de 2017 da Prefeitura Municipal de

Descalvado.

No ensejo, apresento-lhe protestos de

elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTlÃ~~ RICCI
Presidente

Ao
lIustríssimoSenhor
VEREADORDR.LUIZCARLOSVICK FRANCISCO
Câmara Municipal de Descalvado
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Em06 de julho de 2020

Ofício n.o 126/2020

Processo TC-6764.989.16-16
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lIustríssimoVereador:

Como já é de seu conhecimento, a

Câmara Municipal de Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-

6764.989.16-16, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Descalvado do exercício financeiro de 2017.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercícío de

2017, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte

daquele r. Tribunal.

Ao receber o Processo TC-6764.989.16-

16, o Legislativo Descalvadense, em observância às disposições

contidas no Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou, por

meio do Ofício n.? 31/2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos

Reschini, para apresentação de defesa, no prazo de 60 dias, no

tocante aos autos do Processoem epígrafe.

\
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Tempestivamente, na data de lfrctJe

maio de 2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos Reschini

apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolado neste

Legislativo sob n." 025904.

Consoante previsto no Artigo 210, inciso

I, do Novo Regimento Interno, foi encaminhado às Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças o Processo n."

67/2020, contendo, nele, os autos do Processo TC-6764.989.16-16 e a

Defesa apresentada pelo Prefeito Municipal, para emissão de

parecer conjunto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, concluindo-se

por projeto de decreto legislativo (Art. 210, li, do Regimento Interno da

Casa).

Em01 de julho de 2020,as Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças emitiram parecer

conjunto pela rejeição das Contas do exercício financeiro de 2017

da Prefeitura Municipal de Descalvado, concluindo-se pelo Projeto

de Decreto Legislativo n.? 02/2020 dispondo sobre a rejeição das

contas em questão.

Com supedâneo no Artigo 210, inciso 11I,

do Regimento Interno, encaminho a Vossa Senhoria, para

conhecimento, cópia reprográfica do Parecer Conjunto e do Projeto

de Decreto Legislativo n.? 02/2020, de autoria das Comissões

Permanentes de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 2



@&mara~uniripal ~t ~thztal~~wt'"
Estado de São Paulo :.-'~

~r\S~~

.; ~ /"
~'/) ,\~

Além do mais, encaminho a VÓs~Cà""

Senhoria, para conhecimento, cópia reprográfica da defesa por

escrito apresentada pelo Chefe do Poder Executivo e, também,

encaminho-lhe mídia DVD contendo, na íntegra, o Processo TC-

6764.989.16-16 com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, relativo às Contas de 2017 da Prefeitura Municipal de

Descalvado.

No ensejo, apresento-lhe protestos de

elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃOJ RICCI
Presiden e

Ao
lIustríssimo Senhor
VEREADOR PASTORADILSON GONÇALVES
Câmara Municipal de Descalvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ:54.021.647/0001-29
Site: camaradescaloado.sp.gov, br 3



Ofício n.? 127/2020

Processo TC-6764.989.16-16
RECEBI(EMOS)
Dst~P,1;Jp2ó

lIustríssimoVereador:

Como já é de seu conhecimento, a

Câmara Municipal de Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-

6764.989.16-16, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Descalvado do exercício financeiro de 2017.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de

2017, com exceção feita aos atos pendentes de aprecíação por parte

daquele r. Tribunal.

Ao receber o Processo TC-6764.989.16-

16, o Legislativo Descalvadense, em observância às disposições

contidas no Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou, por

meio do Ofício n.? 31/2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos

Reschini, para apresentação de defesa, no prazo de 60 dias, no

tocante aos autos do Processoem epígrafe.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 1
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Tempestivamente, na data de 28 de

maio de 2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos Reschini

apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolado neste

Legislativo sob n.? 025904.

Consoante previsto no Artigo 210, inciso

I, do Novo Regimento Interno, foi encaminhado às Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças o Processo n.?

67/2020, contendo, nele, os autos do Processo TC-6764.989.16-16 e a

Defesa apresentada pelo Prefeito Municipal, para emissão de

parecer conjunto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, concluindo-se

por projeto de decreto legislativo (Art. 210, li, do Regimento Interno da

Casa).

Em01 de julho de 2020,as Comissõesde

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças emitiram parecer

conjunto pela rejeição das Contas do exercício financeiro de 2017

da Prefeitura Municipal de Descalvado, concluindo-se pelo Projeto

de Decreto Legislativo n.? 02/2020 dispondo sobre a rejeição das

contas em questão.

Com supedâneo no Artigo 210, inciso 111,

do Regimento Interno, encaminho a Vossa Senhoria, para

conhecimento, cópia reprográfica do Parecer Conjunto e do Projeto

de Decreto Legislativo n.? 02/2020, de autoria das Comissões

Permanentesde Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 2
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Além do mais, encaminho a Vossa

Senhoria, para conhecimento, cópia reprográfica da defesa por

escrito apresentada pelo Chefe do Poder Executivo e, também,

encaminho-lhe mídia DVD contendo, na íntegra, o Processo TC-

6764.989.16-16 com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, relativo às Contas de 2017 da Prefeitura Municipal de

Descalvado.

No ensejo, apresento-lhe protestos de

elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃ f7;É RICCI
pre~e

Ao
lIustríssimo Senhor
VEREADOR ARGEU DONIZETTI RESCHINI

'---' Câmara Municipal de Descalvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 3



Ofício n.o 128/2020

Processo TC-6764.989.16-16

lIustríssimoVereador:

Como já é de seu conhecimento, a

Câmara Municipal de Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-

6764.989.16-16, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Descalvado do exercício financeiro de 2017.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de

2017, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte

daquele r. Tribunal.

Ao receber o Processo TC-6764.989.16-

16, o Legislativo Descalvadense, em observância às disposições

contidas no Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou, por

meio do Ofício n.? 31/2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos

Reschini, para apresentação de defesa, no prazo de 60 dias, no

tocante aos autos do Processo em epígrafe.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 1
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Tempestivamente, na data de 28 de

maio de 2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos Reschini

apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolado neste

legislativo sob n.? 025904.

Consoante previsto no Artigo 210, inciso

I, do Novo Regimento Interno, foi encaminhado às Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças o Processo n."

67/2020, contendo, nele, os autos do Processo TC-6764.989.16-16 e a

Defesa apresentada pelo Prefeito Municipal, para emissão de

parecer conjunto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, concluindo-se

por projeto de decreto legislativo (Art. 210, li, do Regimento Interno da

Casa).

Em01 de julho de 2020, as Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças emitiram parecer

conjunto pela rejeição das Contas do exercício financeiro de 2017

'-- da Prefeitura Municipal de Descalvado, concluindo-se pelo Projeto

de Decreto legislativo n.? 02/2020 dispondo sobre a rejeição das

contas em questão.

Com supedâneo no Artigo 210, inciso 11I,

do Regimento Interno, encaminho a Vossa Senhoria, para

conhecimento, cópia reprográfica do Parecer Conjunto e do Projeto

de Decreto legislativo n.? 02/2020, de autoria das Comissões

Permanentes de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 2
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Além do mais, encaminho a Vossa

Senhoria, para conhecimento, cópia reprográfica da defesa por

escrito apresentada pelo Chefe do Poder Executivo e, também,

encaminho-lhe mídia DVD contendo, na íntegra, o Processo TC-

6764.989.16-16 com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, relativo às Contas de 2017 da Prefeitura Municipal de

Descalvado.

No ensejo, apresento-lhe protestos de

elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃOJ
Presid

Ao
lIustríssimo Senhor
VEREADORVAGNER BASTO
Câmara Municipal de Descalvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 3



Ofício n," 129/2020

Processo TC-6764.989.16- 6

lIustríssimoVereador:

HOí3: ;C;': __ h__ "*'
INome:' /

~atura:

RECEBI(EMOS)
Data Ot, ,ort,.&o

Como já é de seu conhecimento,

Câmara Municipal de Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal d-e

Contas do Estado de São Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-

6764.989.16-16, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Descalvado do exercício fi anceiro de 2017.

I A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercicio de

2017, com exceção feita a s atos pendentes de apreciação por parte

daquele r. Tribunal.

Ao receber o Processo TC-6764.989.16-

16, o legislativo Descalvadense, em observância às disposições

contidas no Artigo 210 d, Novo Regimento Interno, notificou, por

meio do Ofício n.? 31/2026, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos

Reschini, para apresenta ão de defesa, no prazo de 60 dias, no

tocante aos autos do Proc ssoem epígrafe.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo J rdim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: ea aradesealvado.sp.gov.br 1
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Tempestivamente, na data de 28

maio de 2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos Reschini

apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolado neste

Legislativo sob n." 025904.

Consoante previsto no Artigo 210, inciso

I, do Novo Regimento In erno, foi encaminhado às Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças o Processo n.?

67/2020, contendo, nele, Is autos do Processo TC-6764.989.16-16 e a

Defesa apresentada pel Prefeito Municipal, para emissão de

parecer conjunto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, concluindo-se

por projeto de decreto legi~lativo (Art. 210, 11, do Regimento Interno da

Casa).

Em01 de julho de 2020,as Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças emitiram parecer

conjunto pela rejeição das Contas do exercício financeiro de 2017

da Prefeitura Municipal d~ Descalvado, concluindo-se pelo Projeto

de Decreto Legislativo n.J 02/2020 dispondo sobre a rejeição das

contas em questão.

Com supedâneo no Artigo 210, inciso 111,

do Regimento Interno, encaminho a Vossa Senhoria, para

conhecimento, cópia reprográfica do Parecer Conjunto e do Projeto

de Decreto Legislativo to 02/2020, de autoria das Comissões

Permanentes de Justiça e edação e de Orçamento e Finanças.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo J rdim Belém.- PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: ea aradesealvado.sp.gov.br 2



~âmara_.....-unicipalhe~rstal~~
Estado de São Paulo -c 0Q 7:( r-

I As _ -C\.~, ru ("<;.
() <'
V

~oscAr,l~
Além do mais, encaminho assa

Senhoria, para conheci ento, cópia reprográfica da defesa por

escrito apresentada pel Chefe do Poder Executivo e, também,

encaminho-lhe mídia DV contendo, na íntegra, o Processo TC-

6764.989.16-16 com o pare er do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, relativo às Cont s de 2017 da Prefeitura Municipal de

Oescalvado.

No ensejo, apresento-lhe protestos de

elevada estima e apreço í par.

SE ASTIÃOJ
Presi

Ao
lIustríssimo Senhor
VEREADORDR.LUISGUILHEME PANONE
Câmara Municipal de Des alvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo J rdim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: ea aradesealvado.sp.gov.br 3
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Em06 de julho de 2020

Ofício n.o 130/2020

Processo TC-6764.989.16-16
RECEBI(EMOS)

Data 0..6...1Q:iflf2a2C
Horário: __ h__ mln

l:ome:t1ú~
~SSlnatura: _~

lIustríssimoVereador:
',-- '

Como já é de seu conhecimento, a

Câmara Municipal de Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-

6764.989.16-16, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Descalvado do exercício financeiro de 2017.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de

2017, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte

daquele r. Tribunal.

Ao receber o Processo TC-6764.989.16-

16, o Legislativo Descalvadense, em observância às disposições

contidas no Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou, por

meio do Ofício n.o 31/2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos

Reschini, para apresentação de defesa, no prazo de 60 dias, no

tocante aos autos do Processoem epígrafe.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 1
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Tempestivamente, na data de 28 de

maio de 2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos Reschini

apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolado neste

Legislativo sob n.° 025904.

Consoante previsto no Artigo 210, inciso

I, do Novo Regimento Interno, foi encaminhado às Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças o Processo n.?

67/2020, contendo, nele, os autos do Processo TC-6764.989.16-16 e a

Defesa apresentada pelo Prefeito Municipal, para emissão de

parecer conjunto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, concluindo-se

por projeto de decreto legislativo (Art. 210, li, do Regimento Interno da

Casa).

Em01 de julho de 2020,as Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças emitiram parecer

conjunto pela rejeição das Contas do exercício financeiro de 2017

'- da Prefeitura Municipal de Descalvado, concluindo-se pelo Projeto

de Decreto Legislativo n." 02/2020 dispondo sobre a rejeição das

contas em questão.

Com supedâneo no Artigo 210, inciso 111,

do Regimento Interno, encaminho a Vossa Senhoria, para

conhecimento, cópia reprográfica do Parecer Conjunto e do Projeto

de Decreto Legislativo n.? 02/2020, de autoria das Comissões

Permanentes de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 2
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Além do mais, encaminho a Vossa

Senhoria, para conhecimento, cópia reprográfica da defesa por

escrito apresentada pelo Chefe do Poder Executivo e, também,

encaminho-lhe mídia DVD contendo, na íntegra, o Processo TC-

6764.989.16-16 com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, relativo às Contas de 2017 da Prefeitura Municipal de

Oescalvado.

No ensejo, apresento-lhe protestos de

elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃO til ~ICCI
presid-We

Ao
lIustríssimo Senhor
VEREADORREINALDO RODRIGUESDA CRUZ
Câmara Municipal de Descalvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 3



Em06 de julho de 2020

Ofício n.o 131/2020

Processo TC-6764.989.16-16
RECEBI(EMOS)

Data2C,./.) ,2:/.10

Horário:/4 tCo mio

~ome:g:/v~"~
sSin3~~~

lIustríssimoVereador:

Como já é de seu conhecimento, a

Câmara Municipal de Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-

6764.989.16-16, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Descalvado do exercício financeiro de 2017.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de

2017, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte

daquele r. Tribunal.

Ao receber o Processo TC-6764.989.16-

16, o Legislativo Descalvadense, em observância às disposições

contidas no Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou, por

meio do Ofício n." 31/2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos

Reschini, para apresentação de defesa, no prazo de 60 dias, no

tocante aos autos do Processo em epígrafe.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 1
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Tempestivamente, na data de 28 ~,,\'

maio de 2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos Reschini

apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolado neste

Legislativo sob n." 025904.

Consoante previsto no Artigo 210, inciso

I, do Novo Regimento Interno, foi encaminhado às Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças o Processo n.?

67/2020, contendo, nele, os autos do Processo TC-6764.989.16-16 e a

Defesa apresentada pelo Prefeito Municipal, para emissão de

parecer conjunto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, concluindo-se

por projeto de decreto legislativo (Art. 210, li, do Regimento Interno da

Casa).

Em01 de julho de 2020, as Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças emitiram parecer

conjunto pela rejeição das Contas do exercício financeiro de 2017

da Prefeitura Municipal de Descalvado, concluindo-se pelo Projeto

de Decreto Legislativo n." 02/2020 dispondo sobre a rejeição das

contas em questão.

Com supedâneo no Artigo 210, inciso 11I,

do Regimento Interno, encaminho a Vossa Senhoria, para

conhecimento, cópia reprográfica do Parecer Conjunto e do Projeto

de Decreto Legislativo n.? 02/2020, de autoria das Comissões /rt/..
Permanentes de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças. \}:'

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 2
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Além do mais, encaminho a Vossa rh

Senhoria, para conhecimento, cópia reprográfica da defesa por

escrito apresentada pelo Chefe do Poder Executivo e, também,

encaminho-lhe mídia DVD contendo, na íntegra, o Processo TC-

6764.989.16-16com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, relativo às Contas de 2017 da Prefeitura Municipal de

Oescalvado.

No ensejo, apresento-lhe protestos de

elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTlÃ {7E RICCI
pre~e

Ao
lIustríssimoSenhor
VEREADORPAULOAFONSOGABRIELLIFILHO
Câmara Municipal de Descalvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 3
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Estado de São Paulo

Em06 de julho de 2020

Ofício n.o 132/2020

Processo TC-6764.989.16-16
RECEBI(EMOS)

Data ()t! Ifll ~

lIustríssimoVereador:

Como já é de seu conhecimento, a

Câmara Municipal de Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-

6764.989.16-16, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Descalvado do exercício financeiro de 2017.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de

2017, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte

daquele r. Tribunal.

Ao receber o Processo TC-6764.989.16-

16, o legislativo Descalvadense, em observância às disposições

contidas no Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou, por

meio do Ofício n.? 31/2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos

Reschini, para apresentação de defesa, no prazo de 60 dias, no

tocante aos autos do Processoem epígrafe.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br ]
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Tempestivamente, na data de 28 de

maio de 2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos Reschini

apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolado neste

Legislativo sob n.? 025904.

Consoante previsto no Artigo 210, inciso

I, do Novo Regimento Interno, foi encaminhado às Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças o Processo n.?

67/2020, contendo, nele, os autos do Processo TC-6764.989.16-16 e a

Defesa apresentada pelo Prefeito Municipal, para emissão de

parecer conjunto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, concluindo-se

por projeto de decreto legislativo (Art. 210, li, do Regimento Interno da

Casa).

Em01 de julho de 2020,as Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças emitiram parecer

conjunto pela rejeição das Contas do exercício financeiro de 2017

'- da Prefeitura Municipal de Descalvado, concluindo-se pelo Projeto

de Decreto Legislativo n." 02/2020 dispondo sobre a rejeição das

contas em questão.

Com supedâneo no Artigo 210, inciso 111,

do Regimento Interno, encaminho a Vossa Senhoria, para

conhecimento, cópia reprográfica do Parecer Conjunto e do Projeto

de Decreto Legislativo n." 02/2020, de autoria das Comissões

Permanentes de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 2
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Além do mais, encaminho a Vossa

Senhoria, para conhecimento, cópia reprográfica da defesa por

escrito apresentada pelo Chefe do Poder Executivo e, também,

encaminho-lhe mídia DVD contendo, na íntegra, o Processo TC-

6764.989.16-16 com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, relativo às Contas de 2017 da Prefeitura Municipal de

Descalvado.

No ensejo, apresento-lhe protestos de

elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃO /1-:RICCI

presi~~

Ao
lIustríssimo Senhor
VEREADORCARLOS CESAR PAIVA
Câmara Municipal de Descalvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ:54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 3



Em06 de julho de 2020

Ofício n.o 133/2020

Processo TC-6764.989.16-16
RECEBI( EMOS)

Data.'O}/~

Horário:_h_mín

Nome:_.JM.!;C/IY1t'~·~Jl.....W''"i.:,I :.~::~

lIustríssimoVereador:

Como já é de seu conhecimento, a

Câmara Municipal de Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-

6764.989.16-16, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Descalvado do exercício financeiro de 2017.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de

2017, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte

daquele r. Tribunal.

Ao receber o Processo TC-6764.989.16-

16, o Legislativo Descalvadense, em observância às disposições

contidas no Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou, por

meio do Ofício n.? 31/2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos

Reschini, para apresentação de defesa, no prazo de 60 dias, no

tocante aos autos do Processoem epígrafe.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 1
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Tempestivamente, na data de d~

maio de 2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos Reschini

apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolado neste

Legislativo sob n.° 025904.

Consoante previsto no Artigo 210, inciso

I, do Novo Regimento Interno, foi encaminhado às Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças o Processo n.?

67/2020, contendo, nele, os autos do Processo TC-6764.989.16-16 e a

Defesa apresentada pelo Prefeito Municipal, para emissão de

parecer conjunto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, concluindo-se

por projeto de decreto legislativo (Arf. 210, 11,do Regimento Interno da

Casa).

Em01 de julho de 2020, as Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças emitiram parecer

conjunto pela rejeição das Contas do exercício financeiro de 2017

da Prefeitura Municipal de Descalvado, concluindo-se pelo Projeto

de Decreto Legislativo n." 02/2020 dispondo sobre a rejeição das

contas em questão.

Com supedâneo no Artigo 210, inciso 11I,

do Regimento Interno, encaminho a Vossa Senhoria, para

conhecimento, cópia reprográfica do Parecer Conjunto e do Projeto

de Decreto Legislativo n." 02/2020, de autoria das Comissões

Permanentes de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 2



Além do mais, encaminho a Vossa

Senhoria, para conhecimento, cópia reprográfica da defesa por

escrito apresentada pelo Chefe do Poder Executivo e, também,

encaminho-lhe mídia OVO contendo, na íntegra, o Processo TC-

6764.989.16-16 com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, relativo às Contas de 2017 da Prefeitura Municipal de

Descalvado.

No ensejo, apresento-lhe protestos de

elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃOp~RICCI
presi~e

Ao
lIustríssimo Senhor
VEREADOROANIEL BERTINI
Câmara Municipal de Oescalvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 3



Em06 de julho de 2020

Ofício n.o 134/2020

Processo TC-6764.989.16-16
RECEBI(EMOS)

Data D8IQl.1 2()20
Horário:~ h-=-- min

Nome: .,i'1uAl~·DtC (kr'

ExcelentíssimoPrefeito:

Como já é de seu conhecimento, a

Câmara Municipal de Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-

6764.989.16-16, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Descalvado do exercício financeiro de 2017.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de

2017, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte

daquele r. Tribunal.

Ao receber o Processo TC-6764.989.16-

16, o Legislativo Descalvadense, em observância às disposições

contidas no Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou Vossa

Excelência, por meio do Ofício n.? 31/2020, para apresentação de

defesa, no prazo de 60 dias, no tocante aos autos do Processo em

epígrafe.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 1
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maio de 2020, Vossa Excelência apresentou defesa por escrito, a

qual foi protocolado neste Legislativo sob n." 025904.

Consoante previsto no Artigo 210, inciso

I, do Novo Regimento Interno, foi encaminhado às Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças o Processo n.?

67/2020, contendo, nele, os autos do Processo TC-6764.989.16-16e a

Defesa apresentada pelo Prefeito Municipal, para emissão de

parecer conjunto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, concluindo-se

por projeto de decreto legislativo (Art. 210, 11,do Regimento Interno da

Casa).

Em01 de julho de 2020, as Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças emitiram parecer

conjunto pela rejeição das Contas do exercício financeiro de 2017

da Prefeitura Municipal de Descalvado, concluindo-se pelo Projeto

de Decreto Legislativo n." 02/2020 dispondo sobre a rejeição das

contas em questão.

Com supedâneo no Artigo 210, inciso 111,

do Regimento Interno, encaminho a Excelência, para conhecimento,

cópia reprográfica do Parecer Conjunto e do Projeto de Decreto

Legislativo n.? 02/2020, de autoria das Comissões Permanentes de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 2



Além do mais, novamente encaminho a

Vossa Excelência mídia OVO contendo, na íntegra, o Processo TC-

6764.989.16-16 com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, relativo às Contas de 2017 da Prefeitura Municipal de

Descalvado.

No ensejo, apresento-lhe protestos de

elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃOJ
Presi e

Ao
Excelentíssimo Senhor
ANTONIO CARLOS RESCHINI
00. Prefeito Municipal de Oescalvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 3



Em06 de julho de 2020

Ofício n.o 124/2020

Processo TC-6764.989.16-16
RECEBI(EMOS)

lIustríssimoVereador:

\.--

Como já é de seu conhecimento, a

Câmara Municipal de Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-

6764.989.16-16, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Oescalvado do exercício financeiro de 2017.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação

das Contas da Prefeitura Municipal de Oescalvado do exercicio de

2017, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte

daquele r. Tribunal.

Ao receber o Processo TC-6764.989.16-

16, o Legislativo Descalvadense, em observância às disposições

contidas no Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou, por

meio do Ofício n.? 31/2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos

Reschini, para apresentação de defesa, no prazo de 60 dias, no

tocante aos autos do Processoem epígrafe.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém.- PABX: (19) 3583-9199 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 1
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Tempestivamente, na data de 28 ~~r;A\'!'

maio de 2020, o Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos Reschini

apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolado neste

Legislativo sob n.? 025904.

Consoante previsto no Artigo 210, inciso

I, do Novo Regimento Interno, foi encaminhado às Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças o Processo n.?

67/2020, contendo, nele, os autos do Processo TC-6764.989.16-16 e a

Defesa apresentada pelo Prefeito Municipal, para emissão de

parecer conjunto dentro do prazo de 30 (trinta) dias, concluindo-se

por projeto de decreto legislativo (Art. 210, li, do Regimento Interno da

Casa).

Em01 de julho de 2020,as Comissões de

Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças emitiram parecer

conjunto pela rejeição das Contas do exercício financeiro de 2017

da Prefeitura Municipal de Descalvado, concluindo-se pelo Projeto

de Decreto Legislativo n." 02/2020 dispondo sobre a rejeição das

contas em questão.

Com supedâneo no Artigo 210, inciso 111,

do Regimento Interno, encaminho a Vossa Senhoria, para

conhecimento, cópia reprográfica do Parecer Conjunto e do Projeto

de Decreto Legislativo n.? 02/2020, de autoria das Comissões

Permanentes de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 2



Além do mais, encaminho a Vossa

Senhoria, para conhecimento, cópia reprográfica da defesa por

escrito apresentada pelo Chefe do Poder Executivo e, também,

encaminho-lhe mídia DVD contendo, na íntegra, o Processo TC-

6764.989.16-16com o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, relativo às Contas de 2017 da Prefeitura Municipal de

Oescalvado.

No ensejo, apresento-lhe protestos de

elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃOa RICCI
Presidente

Ao
lIustríssimoSenhor
VEREADORDIEGORODRIGUESDA SILVA
Câmara Municipal de Descalvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 3



Em 10 de julho de 2020

Câmara :Municipa{ deDescaluado
Estado deSãoPaufo

"Casada Vemocracia"

Ofício n. o 151/2020

Processo TC-6764.989.16-16

lIustríssimo Vereador:

A Câmara Municipal de Descalvado informa a
Vossa Senhoria que no dia 27 de julho de 2020, segunda-feira, na 26a Sessão
Ordinária, com início às 19:00 horas, no Plenário "Vereador Mário Joaquim
Filla" deste Legislativo, será votado o Projeto de Decreto Legislativo n.?
02/2020, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças, o qual dispõe sobre a rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado do exercício financeiro de 2017, conforme disposto no Artigo 210,
inciso IV.

Este Legislativo comunica que, de acordo com
o Artigo 210, inciso V, do Regimento Interno, o Prefeito Municipal terá direito a
sustentação oral em Plenário, por si mesmo ou por advogado, com prazo
improrrogável de 20 (vinte) minutos, para manifestações antes de iniciar a fase
de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, na
referida sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020.

No ensejo, esta Casa de Leis coloca-se à
disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos se necessário for, e
apresenta-lhe protestos de elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃ~ ~ri?-RICCI

preslJjf

Ao
lIustríssimo Senhor
Carlos Cesar Paiva
DD. Vereador da Câmara Municipal de
Descalvado

Rua Presidente Kennedy, n.0675 - Bairro Novo Jardim Belém - Descalvado/SP - CEP13690-000
Fone (19)3583.9299

CNPJ 54.021.647/0001-29
Site: www.camaradescalvado.sp.gov.br

E-mail: camara@camaradescalvado.sp.gov.br
facebook.comJcamaradescalvado



Câmara :M.unicipa{ deDescaloado
fEstaáoáeSão q>aufo

tiCasada Democracia"

Em 1O de julho de 2020

Ofício n. 0143/2020

Processo TC-6764.989.16-16

Ilustríssimo Vereador:

A Câmara Municipal de Descalvado informa a
Vossa Senhoria que no dia 27 de julho de 2020, segunda-feira, na 26a Sessão
Ordinária, com início às 19:00 horas, no Plenário "Vereador Mário Joaquim
Filla" deste Legislativo, será votado o Projeto de Decreto Legislativo n.?
02/2020, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças, o qual dispõe sobre a rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado do exercício financeiro de 2017, conforme disposto no Artigo 210,
inciso IV.

Este Legislativo comunica que, de acordo com
o Artigo 210, inciso V, do Regimento Interno, o Prefeito Municipal terá direito a
sustentação oral em Plenário, por si mesmo ou por advogado, com prazo
improrrogável de 20 (vinte) minutos, para manifestações antes de iniciar a fase
de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, na
referida sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020.

No ensejo, esta Casa de Leis coloca-se à
disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos se necessário for, ~;1J
apresenta-lhe protestos de elevada estima e apreço ímpar. .Jl'

\~"><\
~\

Ao
lIustríssimo Senhor
Pastor Adilson Gonçalves
DO. Vereador da Câmara Municipal de
Oescalvado

RuaPresidenteKennedy, n.0675- Bairro Novo Jardim Belém- Descalvado/SP- CEP13690-000
Fone(19)3583.9299

CNPJ54.021.647/0001-29
Site: www.camaradescalvado.sp.gov.br

Ermail: camara@camaradescalvado.sp.gov.br
facebook.comfcamaradescalvado



Câmara :Municipa{ de (j)esca{vaá~N!"-J~
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Em 10 de julho de 2020 '-(:.'OF<:.C"\'

Ofício n.0145/2020

Processo TC-6764.989.16-16

lIustríssimo Vereador:

A Câmara Municipal de Descalvado informa a
Vossa Senhoria que no dia 27 de julho de 2020, segunda-feira, na 26a Sessão
Ordinária, com início às 19:00 horas, no Plenário "Vereador Mário Joaquim
Filla" deste Legislativo, será votado o Projeto de Decreto Legislativo n.?
02/2020, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças, o qual dispõe sobre a rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado do exercício financeiro de 2017, conforme disposto no Artigo 210,
inciso IV,

Este Legislativo comunica que, de acordo com
o Artigo 210, inciso V, do Regimento Interno, o Prefeito Municipal terá direito a
sustentação oral em Plenário, por si mesmo ou por advogado, com prazo
improrrogável de 20 (vinte) minutos, para manifestações antes de iniciar a fase
de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, na
referida sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020.

No ensejo, esta Casa de Leis coloca-se à
disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos se necessário for, e
apresenta-lhe protestos de elevada estima e apreço ímpar,

SEBASTIÃO Jd7RICCI
preside~

Ao
Ilustríssimo Senhor
Diego Rodrigues da Silva
DD. Vereador da Câmara Municipal de
Descalvado

Rua PresidenteKennedy, n.0675- Bairro Novo Jardim Belém - Descalvado/SP- CEP13690-000
Fone(19)3583.9299

CNPJ54.021.647/0001-29
Site: www.camaradescalvado.sp.gov.br

Ei-mail; camara@camaradescalvado.sp.gov.br
facebook.comjcamaradescalvado



Em 10 de julho de 2020

Câmara :Municipa{ deDescaloado
CEstadoáeSão Paufo

"Casada Democracia li

Ofício n. 0142/2020

Processo TC-6764.989.16-16

lIustríssimo Vereador:

A Câmara Municipal de Descalvado informa a
Vossa Senhoria que no dia 27 de julho de 2020, segunda-feira, na 26a Sessão
Ordinária, com início às 19:00 horas, no Plenário "Vereador Mário Joaquim
Filla" deste Legislativo, será votado o Projeto de Decreto Legislativo n.?
02/2020, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças, o qual dispõe sobre a rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado do exercício financeiro de 2017, conforme disposto no Artigo 210,
inciso IV.

Este Legislativo comunica que, de acordo com
o Artigo 210, inciso V, do Regimento Interno, o Prefeito Municipal terá direito a
sustentação oral em Plenário, por si mesmo ou por advogado, com prazo
improrrogável de 20 (vinte) minutos, para manifestações antes de iniciar a fase
de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, na
referida sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020.

No ensejo, esta Casa de Leis coloca-se à
disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos se necessário for, e
apresenta-lhe protestos de elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃO J
Presi

RICCI

Ao
lIustríssimo Senhor
Argeu Donizetti Reschini
DD. Vereador da Câmara Municipal de
Descalvado

Rua Presidente Kennedy, n. 0675 - Bairro Novo Jardim Belém - Descalvado/Sl' - CEP 13690-000
Fone (19) 3583.9299

CNPJ 54.021.647/0001-29
Site: www.camaradescalvado.sp.gov.br

E-mail: camara@camaradescalvado.sp.gov.br
facebook.comfcamar adescalv ado



Em 10 de julho de 2020

Câmara :Municipal deDescaloado
P.staáodeSãoPaufo

"CasadaDemocrada"

Ofício n. 0149/2020

Processo TC-6764.989.16-16

lIustríssimo Vereador:

A Câmara Municipal de Descalvado informa a
Vossa Senhoria que no dia 27 de julho de 2020, segunda-feira, na 26a Sessão
Ordinária, com início às 19:00 horas, no Plenário "Vereador Mário Joaquim
Filla" deste Legislativo, será votado o Projeto de Decreto Legislativo n.?
02/2020, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças, o qual dispõe sobre a rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado do exercício financeiro de 2017, conforme disposto no Artigo 210,
inciso IV.

Este Legislativo comunica que, de acordo com
o Artigo 210, inciso V, do Regimento Interno, o Prefeito Municipal terá direito a
sustentação oral em Plenário, por si mesmo ou por advogado, com prazo
improrrogável de 20 (vinte) minutos, para manifestações antes de iniciar a fase
de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, na
referida sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020.

No ensejo, esta Casa de Leis coloca-se à
disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos se necessário for, e
apresenta-lhe protestos de elevada estima e apreço ímpar.

Ao
lIustríssimo Senhor
Vagner Basto
DD. Vereador da Câmara Municipal de
Descalvado

\.

RuaPresidenteKennedy, n.0675- Bairro Novo Jardim Belém- Descalvado/SP- CEP13690-000
Fone(19)3583.9299

CNPJ54.021.647/0001-29
Site: www.camaradescalvado.sp.gov.br

E-mail: camara@camaradescalvado.sp.gov.br
facebook.comfcamaradescalvado



Câmara :Municipa[ de Descaloado
/Estado áe São q>aufo

"Casa da Democracia"

Em 1O de julho de 2020

Ofício n. 0148/2020

Processo TC-6764.989.16-16

lIustríssimo Vereador:

A Câmara Municipal de Descalvado informa a
Vossa Senhoria que no dia 27 de julho de 2020, segunda-feira, na 26a Sessão
Ordinária, com início às 19:00 horas, no Plenário "Vereador Mário Joaquim
Filla" deste Legislativo, será votado o Projeto de Decreto Legislativo n.?
02/2020, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças, o qual dispõe sobre a rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado do exercício financeiro de 2017, conforme disposto no Artigo 210,
inciso IV.

Este Legislativo comunica que, de acordo com
o Artigo 210, inciso V, do Regimento Interno, o Prefeito Municipal terá direito a
sustentação oral em Plenário, por si mesmo ou por advogado, com prazo
improrrogável de 20 (vinte) minutos, para manifestações antes de iniciar a fase
de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, na
referida sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020.

No ensejo, esta Casa de Leis coloca-se à
disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos se necessário for, e
apresenta-lhe protestos de elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃO h~RICCI
presi~~

Ao
lIustríssimo Senhor
Luis Guilherme Panone
DO. Vereador da Câmara Municipal de
Descalvado

Rua Presidente Kennedy, n." 675 - Bairro Novo Jardim Belém - Descalvado/SP - CEP 13690-000
Fone (19) 3583.9299

CNPJ 54.021.647/0001-29
Site: www.camaradescalvado.sp.gov.br

E-mail: camara@camaradescalvado.sp.gov.br
facebook.comfcamaradescalvado



Câmara :M.unicipa{ deDescaloado
Estado áeSão Cl'aufo

tiCasada Democracia"

Em 1O de julho de 2020

Ofício n.o 146/2020

Processo TC-6764.989.16-16

Ilustríssimo Vereador:

A Câmara Municipal de Descalvado informa a
Vossa Senhoria que no dia 27 de julho de 2020, segunda-feira, na 26a Sessão
Ordinária, com início às 19:00 horas, no Plenário "Vereador Mário Joaquim
Filla" deste Legislativo, será votado o Projeto de Decreto Legislativo n.?
02/2020, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças, o qual dispõe sobre a rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado do exercício financeiro de 2017, conforme disposto no Artigo 210,
inciso IV.

Este Legislativo comunica que, de acordo com
o Artigo 210, inciso V, do Regimento Interno, o Prefeito Municipal terá direito a
sustentação oral em Plenário, por si mesmo ou por advogado, com prazo
improrrogável de 20 (vinte) minutos, para manifestações antes de iniciar a fase
de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, na
referida sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020.

No ensejo, esta Casa de Leis coloca-se à
disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos se necessário for, e
apresenta-lhe protestos de elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃ 12~RICCI
pre~~

Ao
lIustríssimo Senhor
Paulo Afonso Gabrielli Filho
DO. Vereador da Câmara Municipal de
Descalvado ,--- _-~s~

- "'

Rua PresidenteKennedy, n.0675- Bairro Novo Jardim Belém - Descalvado/Sf'- CEP13690-000
Fone(19)3583.9299

CNPJ54.021.647/0001-29
Site: www.camaradescalvado.sp.gov.br

E-mail: camara@camaradescalvado.sp.gov.br
facebook.comjcamaradescalvado



Câmara :Municipa{ de Descaloado
Estado deSão (jJaufo

"Casada Democrada"

Em 1O de julho de 2020

Ofício n. o 144/2020

Processo TC-6764.989.16-16

Ilustríssimo Vereador:

A Câmara Municipal de Descalvado informa a
Vossa Senhoria que no dia 27 de julho de 2020, segunda-feira, na 26a Sessão
Ordinária, com início às 19:00 horas, no Plenário "Vereador Mário Joaquim
Filial! deste Legislativo, será votado o Projeto de Decreto Legislativo n.?
02/2020, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças, o qual dispõe sobre a rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado do exercício financeiro de 2017, conforme disposto no Artigo 210,
inciso IV.

Este Legislativo comunica que, de acordo com
o Artigo 210, inciso V, do Regimento Interno, o Prefeito Municipal terá direito a
sustentação oral em Plenário, por si mesmo ou por advogado, com prazo
improrrogável de 20 (vinte) minutos, para manifestações antes de iniciar a fase
de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, na
referida sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020.

No ensejo, esta Casa de Leis coloca-se à
disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos se necessário for, e
apresenta-lhe protestos de elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃO II"'II:~I::RICCI
Presi

Ao
lIustríssimo Senhor
Or. Luiz Carlos Vick Francisco
00.Vereador da Câmara Municipal de
Oescalvado

Rua Presidente Kennedy, n. 0675 - Bairro Novo Jardim Belém - Descalvado/SP - CEP 13690-000
Fone (19) 3583.9299

CNPJ 54.021.647/0001-29
Site: www.camaradescalvado.sp.gov.br

E-mail: camara@camaradescalvado.sp.gov.br
facebook.comfcamaradescalvado



Câmara :Municipa{ áe Descaluado
P.staáo áeSão PauCo

((Casa da Democracia"

Em 1O de julho de 2020

Ofício n. o 150/2020

Processo TC-6764.989.16-16

Ilustríssimo Vereador:

A Câmara Municipal de Descalvado informa a
Vossa Senhoria que no dia 27 de julho de 2020, segunda-feira, na 26a Sessão
Ordinária, com início às 19:00 horas, no Plenário "Vereador Mário Joaquim
Filla" deste Legislativo, será votado o Projeto de Decreto Legislativo n.?
02/2020, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças, o qual dispõe sobre a rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado do exercício financeiro de 2017, conforme disposto no Artigo 210,
inciso IV.

Este Legislativo comunica que, de acordo com
o Artigo 210, inciso V, do Regimento Interno, o Prefeito Municipal terá direito a
sustentação oral em Plenário, por si mesmo ou por advogado, com prazo
improrrogável de 20 (vinte) minutos, para manifestações antes de iniciar a fase
de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, na
referida sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020.

No ensejo, esta Casa de Leis coloca-se à
disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos se necessário for, e
apresenta-lhe protestos de elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃ h~RICCI
pre~e

Ao
lIustríssimo Senhor
Daniel Bertini
DD. Vereador da Câmara Municipal de
Descalvado

Rua Presidente Kennedy, n. 0675 - Bairro Novo Jardim Belém - Descalvado/Sl" - CEP 13690-000
Fone (19) 3583.9299

CNPJ 54.021.647/0001-29
Site: www.camaradescalvado.sp.gov.br

E-mail: camara@camaradescalvado.sp.gov.br
facebook.comjcamaradescalvado



Câmara :M.unicipa{de Descaloado
Estado deSão CFaufo

«Casada Democracia"

Em 1O de julho de 2020

Ofício n. 0147/2020

Processo TC-6764.989.16-16

Ilustríssimo Vereador:

A Câmara Municipal de Descalvado informa a
Vossa Senhoria que no dia 27 de julho de 2020, segunda-feira, na 26a Sessão
Ordinária, com início às 19:00 horas, no Plenário "Vereador Mário Joaquim
Filla" deste Legislativo, será votado o Projeto de Decreto Legislativo n.?
02/2020, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças, o qual dispõe sobre a rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado do exercício financeiro de 2017, conforme disposto no Artigo 210,
inciso IV.

Este Legislativo comunica que, de acordo com
o Artigo 210, inciso V, do Regimento Interno, o Prefeito Municipal terá direito a
sustentação oral em Plenário, por si mesmo ou por advogado, com prazo
improrrogável de 20 (vinte) minutos, para manifestações antes de iniciar a fase
de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, na
referida sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020.

No ensejo, esta Casa de Leis coloca-se à
disposição de Vossa Senhoria para esclarecimentos se necessário for, e
apresenta-lhe protestos de elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃ p~RICCI
preWte

Ao
lIustríssimo Senhor
Reinaldo Rodrigues da Cruz
DD. Vereador da Câmara Municipal de
Descalvado

---------

Rua PresidenteKennedy, n.0675- Bairro Novo Jardim Belém- Descalvado/Sf' - CEP13690-000
Fone(19)3583.9299
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Em 10 de julho de 2020

Oficio n," 141/2020

Processo TC-6764.989.16-16

~----------------,
RECEBI(EMOS)

Oata1!tJ..fll:J-2/22JJ
Horário: (l.{X) h - mIrI

1:-:,6i1í.W~ {}.L:
~inawra: C /4fi . "

Excelentíssimo Prefeito:

A Câmara Municipal de Descalvado informa a
Vossa Excelência que no dia 27 de julho de 2020, segunda-feira, na 26a

Sessão Ordinária, com início às 19:00 horas, no Plenário "Vereador Mário
Joaquim Filla" deste Legislativo, será votado o Projeto de Decreto Legislativo
n.? 02/2020, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças, o qual dispõe sobre a rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado do exercício financeiro de 2017, conforme disposto no Artigo 210,
inciso IV.

Este Legislativo comunica que, de acordo com
o Artigo 210, inciso V, do Regimento Interno, Vossa Excelência terá direito a
sustentação oral em Plenário, por si mesmo ou por advogado, com prazo
improrrogável de 20 (vinte) minutos, para manifestações antes de iniciar a fase
de discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, na
referida sessão ordinária do dia 27 de julho de 2020.

No ensejo, esta Casa de Leis coloca-se à
disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos se necessário for, e
apresenta-lhe protestos de elevada estima e apreço ímpar.

SEBASTIÃ ~ICCI
pre~F

Ao
Excelentíssimo Senhor
ANTONIO CARLOS RESCHINI
DO. Prefeito Municipal de
Descalvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br 1



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 02/20

INTERESSADO: PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:
DISPÕE SOBRE A REJEIÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE DESCALVADO-SP, DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, NA FORMA
QUE ESPECIFICA.
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Câmara Municipal de Descalvado
REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE VEREADORES

Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993

26a Sessão Ordinária
Data: 27 de julho de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas,

Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

17a LEGISLATURA - 4a SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 26a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

DATA:- 27 de julho de 2020
PRESIDENTE : Sebastião José Ricci
1° SECRETÁRIO:- Daniel Bertini
2° SECRETÁRIO:- Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: Pr. Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Diego Rodrigues da Silva; Luis Guilherme Panone; Luiz
Carlos Vick Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo
Rodrigues da Cruz; e Vagner Basto.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.

o Presidente convidou o Vereador Pr. Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Na sequência, pediu ao Soberano Plenário um minuto de
silêncio em memória de todas as pessoas do Brasil e do mundo que
morreram vítimas do Coronavírus, em atenção ao pedido do Vereador
Vick Francisco. Após um minuto de silêncio, passou a palavra ao 1°
Secretário Vereador Daniel Bertini para leitura do Pequeno Expediente.

PEQUENO EXPEDIENTE

I - CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n." 173/20, do Presidente do
Conselho Tutelar, Sr. Antonio Carlos Feliciano, encaminhando Relatório
Estatístico Trimestral do Conselho Tutelar de Descalvado - à disposição
dos Senhores Vereadores. 11- PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 65/20, dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
311.865,30 (trezentos e onze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e
trinta centavos), que visa abranger a Divisão de Supervisão de Obras e
Serviços Públicos. - 66/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 4.780,00 (quatro mil
setecentos e oitenta reais), que visa abranger a Divisão de Educação -
MDE - CEI, para atender o Programa Brasil Carinhosos - Apoio a
Creches. 11I- PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 08/20, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Descalvado o Dia Municipal do Motoboy, a ser comemorado anualmente
no dia 27 de julho. IV - MOÇÃO DE APLAUSO E RECONHEIMENTO
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CONSIDERADA DE DELlBERACÃO: - 01/20, de autoria do Vereadorz B\J> o-

Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta reconhecimento e gratidão ao ~ ~\S~ ~.

Ilustríssimo Coronel Valdemir Guimarães Dias pelos 33 anos dedicados à ~~, w/
carreira militar, sempre com garra, dedicação e comprometimento à /)~<::r-"\ ,\

proteção de nossos cidadãos e da ordem pública, V - PROPOSITURAS
LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON
GONÇALVES: Indicações: - 305/20, pede ao Poder Executivo a
instalação de posto da Polícia Militar nos bairros que registram maior
número de ocorrências, a fim de oferecer mais segurança à população,
conforme especifica, - 306/20, solicita à Secretaria Municipal de Saúde
que disponibilize termômetros digitais para as entidades assistenciais e
igrejas locais a fim de que possa ser feito o controle de temperatura
corporal dos cidadãos a serem recebidos, como forma de combate à
propagação da COVID-19, DANIEL BERTINI: Requerimento: - 92/20,
requer ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Meio
Ambiente que enviem a esta Casa de Leis um relatório completo de
quantas autuações foram realizadas desde que a lei de maus tratos aos
animais entrou em vigor em nosso Município, conforme especifica,
Indicação: - 307/20, reencaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio
Carlos Reschini, anteprojeto de lei que cria o Fundo Municipal de
Proteção e Bem-Estar Animal, no âmbito do Município de Descalvado,
assegurando os cuidados com os animais de rua, DIEGO RODRIGUES
DA SILVA: Indicações: - 308/20, requer ao Chefe do Poder Executivo
que solicite junto ao Comandante do 13° Regimento de Cavalaria
Mecanizado (13° Rc Mec) "Regimento Anhanguera", o serviço de
desinfecção de órgãos públicos e locais com maior movimentação de
pessoas, como forma de combate à proliferação do coronavírus em
Descalvado. - 309/20, sugere ao Poder Executivo a realização de um
festival delivery para apoiar bares e restaurantes de nossa cidade, a fim
de valorizar os pequenos negócios e ajudar a driblar a crise econômica
ocasionada ao setor devido à pandernia. Luís GUILHERME PANONE:
Requerimento: - 93/20, pede ao Prefeito Municipal que envie a esta Casa
de Leis informações sobre as contratações de servidores (permanentes
e/ou temporários), que foram realizadas para auxiliar no combate à
pandemia da COVID-19, Indicação: - 310/20, requer ao Poder Executivo
a colocação de alambrado na área pertencente à Municipalidade, situada
no final da Rua Presidente Kennedy e da Rua Antonio Botaro, no bairro
Alto do São Miguel, como forma de impedir que a população faça o
descarte de lixo irregular naquele local. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Requerimento: - 94/20, requer à Secretaria Municipal de
Saúde que informe a esta Casa de Leis se os testes de COVID-19
colhidos pelos cidadãos em laboratórios particulares locais estão sendo
contabilizados nas estatísticas e se estes descalvadenses estão sendo
devidamente orientados e acompanhados pela secretaria, Indicação: -
311/20, reivindica ao Poder Executivo a alteração do Decreto n.?
5,210/2020, sobre a retomada gradual do comércio no Município de
Descalvado, incluindo os salões de beleza e barbearias na fase laranja,
tendo em vista a relevância deste serviço para a higiene pessoal. PAULO
AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações:- 312/20, indica ao Poder
Executivo que determine os serviços de recapeamento asfáltico na Rua
Victório Amadeu Casati, na Vila Municipal, em benefício dos moradores e ~
dos funcionários e alunos da APAE. - 313/20, solicita ao Prefeito Municipal y/

que inicie tratativas junto à CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
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para adoção de medidas que visem a melhoria e eficiência na iluminação ~'?-~UNilj/:,

pública do nosso Município, aumentando a potência das lâmpadas de}' 0\0 ~('
imediato nos bairros Parque Universitário. I e _11 e no Jardim Paola: ~ ~\S~~'
REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: lndicações: - 314/20, pede a.;::; ~ /'
COMUT~AN - Comissão Municipal de Trân~it? a i~plantaç~o de r~~utor ~'Dêsrr.',I"
de velocidade na Rua Geraldo Trabasso, proximo a Rua Wilson Balão, a .
fim de disciplinar o trânsito e evitar acidentes no local, conforme
especifica. 315/20, indica à Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que realize o asfaltamento e
a instalação de guias e sarjetas em trecho da Rua Jeronimo Cirelli, no
bairro Santa Teresinha, que ainda não dispõe de infraestrutura urbana.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 316/20, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo que construa um prédio para abrigar a Farmácia
Municipal no terreno ao lado do Centro de Saúde "Dr. Vital Brasil", de
modo a facilitar o acesso dos cidadãos a este importante serviço.
VAGNER BASTO: Requerimento: - 95/20, requer ao Prefeito Municipal e
ao Secretário de Educação e Cultura informações sobre o planejamento
educacional para o ano de 2021, tendo em vista a ampliação do repasse
do FUNDEB, que possibilitará maiores investimentos na educação e na
valorização dos educadores, conforme especifica. Indicação: - 317/20,
solicita ao Poder Executivo que intensifique as ações da Atividade
Delegada, em virtude do aumento nos índices de criminalidade no
Município de Descalvado nos últimos 30 dias. Pede, ainda, que se oficie a
Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, para informar sobre a
atual situação, conforme especifica.

GRANDE EXPEDIENTE

Usaram da palavra os Vereadores: Paulo Afonso Gabrielli Filho; Daniel
Bertini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luiz Carlos Vick Francisco; Luis
Guilherme Panone; Pastor Adilson Gonçalves; e, por fim, Vagner Basto.
O pronunciamento na íntegra dos Vereadores encontra-se em registro
audiovisual, conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 59/2020, autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso
de bem público municipal com fins a doação à Empresa "Borim &
Associados Consultoria Tributária e Tratamento de Reciclados", na forma
que especifica. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA
DISCUSSÃO E COM VOTAÇÃO ADIADA POR DUAS SESSÕES: O
Presidente, antes de iniciar a fase de discussão e votação do Projeto de
Decreto Legislativo n.? 02/20, esclareceu que a Câmara Municipal de
Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-6764.989.16-16, referente às
Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício financeiro de
2017. Disse que a Segunda Câmara da Colenda Corte de Contas decidiu
emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação das Contas da
Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de 2017, com exceção
feita aos atos pendentes de apreciação por parte do respeitável Tribunal
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de Contas. Esclareceu que ao receber o Processo TC-6764.989.16-16, o~" '"5(-

Legislativo Descalvadense, em observância às disposições contidas nof ~~e
Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou o Prefeito Municipal, por \.~\S~ ~

~eio do Ofício n.? 31/2020, para apresentação de defesa, no prazo de 60 .....<-'DI: .", ...It-~
dias, no tocante aos autos do Processo TC-6764.989.16-16. Informou que ~"'.'
tempestivamente, na data de 28 de maio de 2020, o Prefeito Municipal
apresentou defesa por escrito. Disse que, conforme previsto no Artigo
210, inciso I, do Regimento Interno, foi encaminhado às Comissões de
Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças o Processo n.? 67/2020,
contendo, nele, os autos do Processo TC-6764.989.16-16 e a Defesa
apresentada pelo Prefeito Municipal, para emissão de parecer conjunto
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, concluindo-se por projeto de decreto
legislativo (Art. 210, 11, do Regimento Interno da Casa). Esclareceu ainda
que, em 01 de julho de 2020, as Comissões de Justiça e Redação e de
Orçamento e Finanças emitiram parecer conjunto pela rejeição das
Contas do exercício financeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de
Descalvado, concluindo-se pelo Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020
dispondo sobre a rejeição das contas em questão. Informou que, com
base no Artigo 210, inciso 111, do Regimento Interno, a Câmara Municipal
encaminhou fotocópia do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020 e do
Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças para o Prefeito e para todos os vereadores. Também, a Câmara
Municipal deu ciência ao Prefeito e a todos os vereadores sobre a data de
votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, a realizar-se hoje,
nesta noite, de conformidade com o disposto no inciso IV do Artigo 210 do
Regimento Interno. Esclareceu que deu, inclusive, conhecimento ao
Prefeito sobre o seu direito a sustentação oral em Plenário, por si mesmo
ou por advogado, com prazo improrrogável de 20 minutos para
manifestações. Informou a todos que o Dr. Luis Donizetti Luppi, advogado
devidamente constituído pelo Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos
Reschini, fará a sustentação oral em Plenário com prazo improrrogável de
20 minutos, antes de iniciar a fase de discussão e votação da matéria.
Antes disso, pediu ao 1° Secretário, Vereador Daniel Bertini, para fazer a
leitura, na íntegra, do parecer conjunto de autoria das Comissões de
Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças. O 1° Secretário assim o
fez, lendo-o integralmente. Após a leitura do parecer conjunto, o Dr. Luis
Donizetti Luppi, advogado do Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos
Reschini, apresentou sustentação oral em Plenário. Terminada a
sustentação oral, o Presidente pediu ao 1° Secretário para fazer a
chamada dos oradores inscritos a favor ou contra o projeto de decreto
legislativo. Na sequência, o Vereador Reschini manifestou-se contra o
projeto de decreto legislativo que rejeita as contas de 2017 da Prefeitura.
Ato contínuo, o Vereador Vick Francisco pronunciou-se a favor do projeto
de decreto legislativo que rejeita as contas. Na mesma linha se
manifestou o Vereador Basto, pugnando pela aprovação do projeto de
decreto legislativo que rejeita as contas. Após a fase de discussão, o
Vereador Vagner Basto, por questão de ordem, requereu adiamento de
votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, por duas sessões.
Diante disso, o Presidente colocou em votação o pedido de adiamento de
votação do referido projeto pelo prazo de duas sessões. Os Vereadores
Bertini, Panone, Basto, Pr. Adilson, Vick Francisco e Gabrielli Filho
votaram a favor do adiamento de votação. Já os Vereadores Reschini, n·
Rodrigues da Cruz, Rodrigues da Silva e Paiva votaram contra o pedido. ~~c=54
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Assim, o pedido de adiamento de votação do projeto de decreto legislativo ...:;·· f'A( '5'

foi aprovado pela maioria. Neste sentido, ficou adiada a votação do) f\S~:
Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020 por duas sessões. A seguir, o\:"< 'iJ;
Presidente notificou verbalmente o Prefeito Municipal e o seu advogado, ~()~ It-/
ambos presentes nesta sessão, sobre a votação do Projeto de Decreto .Sr.,.."
Legislativo que será no dia 10 de agosto de 2020, na 28a Sessão
Ordinária, que tem início às 19:00 horas. Disse, ainda, que é importante
lembrar que na 28a Sessão Ordinária só haverá a votação do Projeto de
Decreto Legislativo 02/2020, NÃO cabendo discussão ou sustentação oral
referente a ele. Por fim, informou que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 03 de agosto de 2020, segunda-feira, com início às 19:00
horas, conforme preconiza o Regimento Interno. Lembrou, ainda, que está
proibido, temporariamente, o acesso ao público em geral às sessões
ordinárias e extraordinárias. Informou, outrossim, que a transmissão das
sessões será feita normalmente e ao vivo pelo site
www.camaradescalvado.sp.gov.br.nolink ..TVCâmara ... e.também.com
disponibilização integral pelo canal do YouTube no dia útil seguinte ao
evento, visando assegurar a publicidade e transparência, tendo por
objetivo conter a infecção e propagação do Coronavírus (COVID - 19).
Concluiu parabenizando a Dra. Alessandra Antonini Perez, Procuradora
Geral deste Legislativo, pelo nascimento de sua filha Helena na data de
hoje. Nada mais havendo para ser tratado, encerrou a presente sessão,
da qual, para constar, é lavrada a presente ata que, depois de lida e
achada conforme, vai devidamente assinada. O pronunciamento e apartes
na íntegra dos Vereadores encontram-se em registro audiovisual,
conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.

SEBASTIÃO ~':~ICCI
preSid~

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

~sa'DiretorGeral

5



Ofício G. V. n° 19/2020 l_~~ ~PROTOCOLO .
~ . ----...... r-a"

Em 30 dejulho de 2020

Excelentíssimo Prefeito:

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, o

Projetode DecretoLegislativon.?02/2020, de autoria das Comissões

de Justiça e Redaçãoe de Orçamento e Finanças, que rejeita as

Contas Anuais do exercício financeiro de 2017 da Prefeitura

Municipal de Descalvado,será votado no dia 10 de agosto de 2020

nesta CasaLegislativa.

O Colendo Tribunal de Contas do Estado de São

Pauloemitiu parecerfavorávelcom RESSALVASàs ContasAnuais de

2017 da Prefeitura, excetuando-seos atos pendentesde apreciação.

Noreferido parecer, o emitente Conselheirovota pela

errussao de parecer favorável com ressalvas, com as seguintes

DETERMINAÇÕES:

- Somente realize a abertura de créditos adicionais por excesso

de arrecadação caso efetivamente se concretize;

- Mantenha o gasto com pessoal a índice abaixo do limite

prudencial;

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br



- Atenda a demanda reprimida de cnanças em suas creches

munictpais;

- Regularizea estrutura física de suas escolas;

- Regularizeàs demais inadequaçõesconstatadas na área de

educaçãopública do Município;

- Estabeleça o Plano de Carreira e Remuneração para os

profissionais que atuam na saúdepública do Município;

- Diminua o tempode espera das consultas e atenda a demanda

por especialidadesmédicas em sua rede municipal de saúde;

- Implemente sistema de controle de ponto eficiente)para todos

os servidores municipais) sobretudopara os médicos;

- Providencieos devidos reparos nosprédios que abrigam suas

Unidades de Saúde)além depropiciar melhorescondiçõesaos

usuários efuncionários que atuam no atendimento àpopulação;

- Promovaas adequaçõesnecessáriase inicie Projetode Lei

regulamentandoas atribuições dos cargosdo quadro depessoal)

efetivos)funções de confiança e comissionadose exijaformação

compatívelcomasfunções desempenhadas;

-Adote medidas corretivas em relaçãoàs excessivashoras extras

realizadas no exercício;

- Aprimore o setor de Controle Interno objetivando uma atuação

mais efetiva eeficiente)além de regulamentaçãourgente;

-Adote medidaspara melhoriada gestãoambiental, comespecial

atençãoao tratamento de seus resíduos sólidos) quer mediante

reciclaqem,compostaqem,reutilizaçào ou aproveitamento;

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNPJ: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br



- Cumpra as instruções, recomendações e determinações do

Tribunal de Contas.

De todas essas DETERMINAÇÕES emanadas da

Colenda Corte de Contas, o Legislativo Descalvadensedesconhece

quais foram atendidas ou não pela Municipalidade.

Diante disso, peço a Vossa Excelência que informe,

por escrito e até às 16:00 horas do dia 10 de agosto de 2020, o

seguinte:

1. Quais das referidas DETERMINAÇÕES a Prefeitura Municipal

de Descalvadoatendeu? Solicito o envio da documentaçãoque

as comprove.

2. Quais das citadas DETERMINAÇÕES ainda nao foram

atendidas pela xefeitura Municipal, e quais sãoos motivos por

não terem sido

, ~ L!":9l:HA~E:!ROTOCO~

ve~~?va~er Basto

Ao
Excelentíssimo Senhor
ANTONIO CARLOS RESCHINI
Prefeito Municipal de
Descalvado

r RECEBÚEMOS) ,
- Deh1Q~)Q.2)-!2.0

\

~ \-1'-"-.-'-';';' ~ h.31.--.minINom:r~-~S,~~I.!~~Q..<LLc.....CJ

lAs51n?~ura: ..__.0"' _
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Excelentíssimo Senhor SEBASTIÃO JOSÉ RICCI,

Presidenteda CâmaraMunicipaldeDescalvado-SP

ANTONIO RESCHINI,CARLOS

brasileiro, casado,empresário,titular do RG 7.820.709-5,

SSP-SPe do CPF745.740.948-34,residentena rua José

Bonifácio, 849, CEP 13.690-000,centro, Descalvado-SP,

peloadvogadoque estasubscreve,comrespeitosedirige à

presençade VossaExcelênciapara, em respostaao oficio

firmado pelovereadorVagnerBasto, informar e requerero

quantosegue:

01- Na sessao ordinária de 27/07/20, observando o

regimentointerno desta Casade Leis, pelo advogadoque

esta subscreve, à luz dos apontamentostrazidos pelo

Decreto 02/20, foi anresenmda a d~fesa, e com ela

rechaçadas todas as arguições que instruem referido

decreto.

Rua Padre Teíxeíra, 2.846 CEP13.560-210 Centro São Carlos-SP
Telefones: 163372.70883374.2062 e-mail: Idluppi@yahoo.com.br
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02- Coma defesa,não se pode deslembrar, a cadaum dos

SenhoresVereadoreso advogadoentregouprovasidôneas,

que gozamde fé pública e demonstram,induvidosamente,

todas as medidas adotadas face aos apontamentosdo

EgrégioTribunal de"Contasdo Estadode SãoPaulo,corte

composta por especialistas em contas, finanças,

administraçãopública e que, sabidamente,A_PROVOU AS

CONTAS DO EXERÍCIO DE 2.017.

03- Ato continuo,tambémcombaseno regimentointerno,

foi requerido o adiamento que, de pronto, deferido por

Vossa Excelência, postergou a votação, repise-se,

POSTERGOU A VOTACÃO para a sessãode 10/08/20.

04- Logo,na sessãode 10/08/20, salvo melhor juízo, cabe

a esta Casa de Leis se pronunciar quanto aos atos

ocorridos naquela sessão,sob pena de, em prejuízo da

defesa,alterar o rito doprocedimento.

05- Não se justifica, portanto, o presenterequerimento,

vezqueas provas, comclarezasolar, respondem ao mesmo e

foram apresentadas em sessão, bastando que o autor,

compulsandoaquelematerial, constateo óbvio,e que salta

aos olhos, ou seja, todas medidas adotadas com vistas a

atender os apontamentos do Egrégio Tribunal de Contas que,

insista-se,APROVOU AS CONTAS DE 2.017.
Rua Padre Teixeira, 2.846 CEP13.560-210 Centro SãoCarlos-SP
Telefones: 163372.70883374.2062 e-mail: ldluppi@yahoo.com.br
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emitido pelo06- Veja-se, em fac-símile do relatório

Tribunal de Contas, itens 1.3 a 1.6, o crivo pelo qual

submetidasas contasdo exercíciode2.017:

1.3. CONTRADITÓRIO

Devidamente notificado, nos termos do aI igo 30, da Lei

Complementar Estadual n° 70'9/93 ( vento 104.1 - DOE de 24/0712018), O

responsável pela Prefeitura Municipal de Descalvado apresentou lustificativas

( ventos 125/128).

1.4. MANIFESTAÇÕES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS

Quanto aos aspectos orçamentário, financeiro, patrimonial e

jurídico. as Assessorias Técnicas opinaram pela emissão de Parecer Prévio

Favorável à aprovação das contas, no Que foi acompanhada por sua Chefia

( ventos 146.1/146.3).

1.5. MANIFESTAÇÃO 00 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

o Ministério Público de Contas (MPC) opinou pela emissão de

Parecer Prévio Favorável.

Propôs. ainda, recomendações à Origem a respeito nos pontos

tratados nos itens A.1.1: A.2; 8.1.1; 8.1.4; 8.3.1; 8.3.3: B.3.4; C.2: 0.2; E.1;

F.1; G.2; G.3 e H.2 I vento 158.1).

1.6. MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA-DIRETORIA GERAL

A Secretana-Diretoria Geral analisou os demonstrativos Quanto

aos aspectos orçamentários. aos indicadores financeiros e de gestão. encargos

sociais e precatórios e se posicionou pela emissão de Parecer Favorável

).

RuaPadreTeixeira, 2.846 CEP13.560-210 Centro SãoCarlos-SP
Telefones: 163372.70883374.2062 e-mail: Idluppi@yahoo.com.br

Página3



~ tl\UN,t"
~. ./.0

o,":,. '1'
..i.- f'\~ t'"

~ \\..IIF -o..

: ...r\S ~I ::"".)Luís D. Luppi ~, 'ti "-'
Rogéria Maria S.Mhirdaui Advogados ~D ~('l
~~~~~~" i_______________________________ ~SCA~~

07- Senão bastasse,e aí confirmando a boa-fé do Prefeito

e sua equipe, bem comoo zelopara com a coisapública,

merece análise o quadro abaixo, este do parecer, no

processo TC-006764.989.16-6,firmado pelo Presidente,

Doutor RenatoMartins Costa,epeloRelatar,DoutorDimas

Ramalho:

EFETIIIADO ESTABelECIDO

EIlSI/"IO(CO sunaçao FEcerat. 01\ ...0 212) 2i,1'in:" M!/llmo = 25'\.

O.::speS<l5com PmfissXlna,s do Ma9Isti:m)~A()CT da B.5155% Mln 11110" 60~.,
Consuunçào c.;:l.&ml.a igo 60 ..Xfll

U!I!izaç:JDdos recursos ao rUNDEB (artigo 21. §2'. da Lm Mlnlmo. \l5% no ox<?rclc!o
receralll" 11494JD7)

L 0°,..,
c % no 1." tn'11&-J Ire- SC~U nte

Saude (ADCT Da Constnulçáo Fede·m', &11191}77. mCISO lH) 29.530/, Mlnlmo" 15%-
Desaesas com oessoaí (lCl de Responsabilldaae Fiscal 52.69~':l 1,/a,'(lmo '" 54</i:

81g0 20.11I U'f

Res!Jltaoo da ç:XÚCLlÇ~O Orçamemarla ISuoeravn ai:' 4.60%1

08- Entre efetivadoe estabelecido,considerandoíndices

mínimos, a exceçãodas despesascom pessoal, e nem

poderia ser diferente por força do que dispõe a Lei de

ResponsabilidadeFiscal, o quadro acima prova que em

2.017, para saúde e educação,bem como com profissionais

do magistério, o atual prefeito e sua equipe aplicaram

índicesmaiores que osestabelecidosem lei.

09- Tal fato revela, pelo gestor público, salutar

preocupaçãocom setoresde vital importânciaà sociedade

e, claro,aointeressepúblico!

Rua Padre Teixeira, 2.846 CEP13.560-210 Centro São Carlos-SP
Telefones: 163372.70883374.2062 e-rnail: ldluppi@yahoo.com.br
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10- Nessecenário,malgradopaixõespolíticase interesses

pessoaiscomunsem anoeleitoral,quesabidamentenão se

sobreporemao interessepúblico, vale destacartrecho do

item 2.4 domesmorelatório:

2.4. FINANÇAS

o Município registrou superávit orçamentário de R$ 4.599.982,53,

.TCES
Tribunal de Conta

.; E ~ ~- :s c- '{)'J

GABINET DO CONSELH IRO

OIMAS RAMALHO
( n :..\292·:)235· gCdN@lCC,SP,90" br

correspondente a 4,60% das receitas, o que contribuiu para reversão do

resultado financeiro negativo vindo do exercício anterior 1 para um saldo

positivo de R$ 5.280.663,94.

Da mesma forma possuía Hquidez para honrar todos os

compromissos de curto prazo, possuindo R$ 1,48 para cada R$ 1,00 de dívida,

e o significativo aumento da divida de lonqo prazo" decorreu da macnção de

orecatórios oriundos do Tribunal Regional do Trabalho,

11- Dúvidas inexistem,portanto, que em 2.017, ano em

que as contasforam aprovadaspela Corte especializada,que

observando os princípios que regem a administração

pública, o trabªlho do Prefeito e sua equipe propiciou um

superávitorcamentário.

RuaPadreTeixeira, 2.846 CEP13.560-210 Centro SãoCarlos-SP
Telefones: 163372.70883374.2062 e-rnail: ldluppi@yahoo.com.br
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Luís D. Luppi
Rogéria Maria S.Mhirdaui

12- Quem diz e atesta isso, SenhorPresidentee demais

Vereadoresqueintegramo PoderLegislativodeDescalvado,

é o Tribunal de Contasdo Estadode SãoPauloquando,em

seu relatório, assevera que "O Município registrou

superávit orçamentário de R$ 4.599.982,53,correspondea

4,50% das receitas,o que contribuiu para a reversão do

resultado financeiro negativo vindo do exercício anterior

para um saldopositivo deR$ 5.280.663,94."

13- A clarezadotextoacima,defácil intelecçãoatémesmo

por pessoadepoucasletras,dispensacomentários.

14- Eis, SenhorPresidentee demaisVereadores,não só a

fonte das respostasaos questionamentosdo requerimento

firmado pelo VereadorVagner Basto como, ainda, e pelo

Tribunal de Contasdo Estado de São Paulo, mais que a

aprovaçãodas contas do exercíciode 2.017, a constatacão

do acerto do Prefçito e sua equipe a frente da Prefeitura

Municipal deDescalvado.

15- Ademais,quandonos desculpamospelainobservância

da recomendadasíntese, insistimos e demonstramoso

óbvio,ou seja,que o Tribunal, corte especializada,atestae

aprova as contasdo Prefeito ANTÔNIO CARLOS RESCHINI

no anode 2.017.
Rua Padre Teixeira, 2.846 CEP13.560-210 Centro SãoCarlos-SP
Telefones: 163372.70883374.2062 e-rnail: ldluppi@yahoo.com.br
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16- Não se ignora, jamais, o caráter político dos nobres

integrantes do Poder Legislativo de Descalvado, vez que a

política é da essência do ser humano, daí, na busca do bem

comum, alimentar a esperança de que esse caráter político

venha desprovido de paixões e interesses peSSOaIS,

mormente em ano de eleição.

17- Nestes termos, reiterando integralmente a defesa, na

forma regimental, apresentada em sessão,e aqui realcando

o atestadode idoneidade e de capacidadeadministrativa

que o Tribunal de Contasdo Estadode SãoPaulo confere

"ao Prefeito ANTONIO CARLOS RESCHINI e suaequipe,

dando por sobejamente respondido o requerimento, e assim

dissipando e fulminando quaisquer dúvidas, firmamos a

presente com a certeza, repise-se, de que paixões políticas e

interesses pessoais não podem se sobrepor ao interesse

público.

18- A eleicão,fato notório, sedecidena urna'

19- Bem por ISSO, renovando respeito ao Poder

Legislativo,pugnamos pela confirmação do que já decidiu a

especializada Corte de Contas que, insista-se a exaustão,

APROVOU AS CONTAS DO PREFEITO ANTÔNIO

CARLOS RESCHINI.

Rua Padre Teixeíra, 2.846 CEP 13.560-210 Centro São Carlos-SP
Telefones: 163372.70883374.2062 e-mail: Idluppi@yahoo.com.br
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20- Nestestermos,juntando-se estaaoprocessocorrelato,

pedee esperadeferimento.

Descalvado,10deagostode2.020

'1A1 1•. 'lu/r'" ( UPJtl
t.' r' 1· '.) I "t

Rua Padre Teixeira, 2.846 CEP 13.560-210 Centro São Carlos-SP
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PROCURAÇÃO

ANTONIO CARLOS RESCHINI, brasileiro, casado,

empresano, titular do RG 7.820.709-5, SSP-SP e do CPF

745.740.948-34, residente na rua José Bonifácio, 849, CEP

13.690-000, centro, Descalvado-SP, nomeia e constitui

procuradores os profissionais da LUPPI & MHIRDAUI

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ 19.089.338/0001-

90, advogadosLuís Donizetti Luppi, brasileiro, divorciado, RG

12.163.623, SSP-SP, CPF 077.494.048-48, OAB-SP 95.325,

Rogéria Maria S. Mhirdaui, brasileira, solteira, RG

27.982.379-4, SSP-SP,CPF 284.687.018-74, OAB-SP 184.483,

aos quais confere amplos poderes para o foro em geral, todos

consubstanciados na clausula AD JUDICIA, conforme artigo

5°, da Lei 8.906, de 04 de Julho de 1994, podendo praticar

todos os atos de interesse do Outorgante como, dentre outros,

confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir,

desistir, renunciar, receber e dar quitação, firmar compromisso,

receber intimação de conciliação e nela representar o

Outorgante assinando o respectivo termo, fazer acordos,

substabelecer, tudo com o FIM ESPECÍFICO de representar

Outorgante na defesa de seus interesses e em quaisquer

órgãos e representações, caso da Câmara Municipal de

Descalvado-SP.

São Carlos, 27 de julho de 2020

ANTONIO ~~SCHINI

Rua Padre Teixeira, 2.846 CEP13.560-210 Centro SãoCarlos-SP
Telefones 163372.70883374.2062 e-mail: ldluppi@yahoo.com.br
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Câmara Municipal de Oescalvado
REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE VEREADORES

Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993

Ata da 28a Sessão Ordinária, de 10 de agosto de 2020, que foi
suspensa ao final da Ordem do Dia, para reabertura e continuação às

18:00 h do dia 17 de agosto de 2020

Nesta sessão ordinária esteve ausente apenas o Vereador Reinaldo
Rodrigues da Cruz.

17a LEGISLATURA - 4a SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 28a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DE 10
DE AGOSTO DE 2020, QUE FOI SUSPENSA AO FINAL DA ORDEM DO

DIA, PARA REABERTURA E CONTINUAÇÃO ÀS 18:00 HORAS DO
DIA 17 DE AGOSTO DE 2020.

DATA:- 10 de agosto de 2020, com início às 19:00 horas
PRESIDENTE : Sebastião José Ricci
1° SECRETÁRIO:- Daniel Bertini
2° SECRETÁRIO:- Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: Pr. Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Diego Rodrigues da Silva; Luis Guilherme Panone; Luiz
Carlos Vick Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; e Vagner Basto.
AUSENTE: Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz.

ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.

o Presidente convidou o Vereador Pr. Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Na sequência, pediu ao Soberano Plenário um minuto de
silêncio em memória de todas as pessoas do Brasil e do mundo que
morreram vítimas do Coronavírus, em atenção ao pedido do Vereador
Vick Francisco. E, também, em memória das vítimas da explosão ocorrida
recentemente em Beirute, no Líbano. Antes de passar a palavra ao 10

Secretário, o Presidente agradeceu, em nome da Câmara Municipal, o
pesquisador Mario Sebastião Bonitatibus por ter presenteado o Legislativo
com o livro "Ontem, Hoje e Sempre Descalvado", de sua nobre autoria. E
disse que esta obra é de vital importância para preservação da memória
de nosso povo. Após, passou a palavra ao 10 Secretário Vereador Oaniel
Bertini para leitura do Pequeno Expediente.

PEQUENO EXPEDIENTE

I - CORRESPONDÊNCIAS LIDAS: - Ofício n.? 24/20, da Contadora da
Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete
financeiro do mês de julho do exercício corrente, referente às contas deste
Legislativo. A seguir, o Presidente pediu ao 2° Secretário para entregar a
cada um dos vereadores fotocópia do Ofício GV. 19/20, de autoria do
Vereador Vagner Basto, que foi encaminhado ao Prefeito Municipal, e,
também, fotocópia da Resposta (protocolada sob n.? 026264) do Sr.
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ciclismo. LUIZ CARL~S VIC~ FRANCISCO: Indic~ç.ões: - 34W~0, O ';::'
sugere ao Poder Executivo a criação de um Fundo Municipal de Inceijv~o~e:
ao Esporte, a fim de oferecer apoio aos atletas descalvadenses .que ~ (.!

desejam dedicar-se profissionalmente às competições, confof~~ \....\1:'''

especifica. - 346/20, solicita ao Poder Executivo a manutenção e o retorno r\

das atividades do Centro de Convivência do Idoso "Dona Pina Sapienza",
situado no bairro Santa Cruz, bem como a instalação de aparelhos de
academia ao ar livre naquele espaço, para o uso da população da terceira
idade. PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações: - 347/20,
solicita ao Prefeito do Município, Antonio Carlos Reschini, o agendamento
de reunião, o mais breve possível, com os empresários da Zagarollo
Papéis e Embalagens Ltda, para que estes possam apresentar o projeto
de expansão de suas atividades, de modo a assegurar que esta nova
unidade fique em Descalvado, dada a necessidade urgente de geração de
empregos para nossa população. - 348/20, pede ao Poder Executivo a
criação de um itinerário para o caminhão que realiza a coleta de galhos,
entulhos e inservíveis em nosso município, a fim de que nossos cidadãos
conheçam a periodicidade e saibam quando este importante serviço vai
passar por cada bairro. - 349/20, requer à Prefeitura Municipal que seja
feita a devida manutenção das luminárias da Rua Antonio Cirelli, tendo em
vista que existem inúmeras lâmpadas queimadas neste local, em prejuízo
de nossa população. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: -
350/20, reivindica à Prefeitura Municipal a instalação de postes com
luminárias na Praça Arlindo Mazola, a fim de que o espaço possa ser
frequentado pelos moradores da região leste de descalvado também no
período noturno e para oferecer maior segurança àquela região. - 351/20,
pede à COMUTRAN - Comissão Municipal de Trânsito a implantação de
redutor de velocidade na Rua das Azaléias, no Parque Morada do Sol, a
fim de disciplinar o trânsito e evitar acidentes naquela via pública,
conforme especifica. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Requerimento: - 95/20,
requer à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos investimentos na
contratação de recursos humanos para a unidade de Descalvado com o
objetivo de repor colaboradores que se aposentaram e de levar os
serviços a todos os bairros de nossa cidade. VAGNER BASTO:
Requerimento: - 97/20, requer ao Chefe do Poder Executivo e ao Chefe
do setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal que informem a
esta Casa de Leis quais os critérios adotados para a análise dos
atestados médicos que garantem o abano às faltas dos servidores
municipais. Indicação: - 352/20, reivindica ao Prefeito Municipal e ao
Secretário de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos
que façam o fechamento com alambrados ou gradis da área verde
existente no bairro Bosque do Tamanduá, evitando o acúmulo lixo e
garantindo maior segurança dos moradores daquela região, conforme
específica.

GRANDE EXPEDIENTE

Usaram da palavra os Vereadores: Vagner Basto; Luis Guilherme Panone;
Luiz Carlos Vick Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Pr. Adilson
Gonçalves; Diego Rodrigues da Silva; Sebastião José Ricci; Daniel
Bertini; e, por fim, Argeu Donizetti Reschini. O pronunciamento na íntegra
dos Vereadores encontra-se em registro audiovisual, conforme Resolução
06/98, de 09 de setembro de 1.998. ~'"
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PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO APROVADOS POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM
BLOCO: O Vereador Bertini solicitou votação em bloco do Projeto de Lei
n.? 61/20, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no
valor de R$ 1.193.291,23 (um milhão, cento e noventa e três mil, duzentos
e noventa e um reais e vinte e três centavos) e visa abranger a Div. Prev.
Ass. Médica à Saúde - FMS, da estrutura orçamentária; Projeto de Lei n.?
66/20, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação
orçamentária, no valor de R$ 4.780,00 (quatro mil setecentos e oitenta
reais), que visa abranger a Divisão de Educação - MDE - CEI, para
atender o Programa Brasil Carinhosos - Apoio a Creches; e Projeto de Lei
n.? 67/20, que dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial no
valor de R$ 226.700,00 (duzentos e vinte e seis mil e setecentos reais) e
visa abranger a Divisão de Administração para aplicação de recursos
arrecadados. Em votação, todos os vereadores presentes aprovaram o
pedido de votação em bloco. O Presidente abriu o prazo para os
vereadores inscreverem-se a favor ou contra os referidos projetos. Em
discussão, o Vereador Vick Francisco manifestou-se acerca do Projeto n.?
61/20, concedendo aparte ao Vereador Basto. Em votação em bloco, os
Projetos 61/20, 66/20 e 67/29 foram aprovados por unanimidade de votos
dos vereadores presentes. PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM
ÚNICA VOTAÇÃO: - 53/20, dá nova redação aos artigos 1° e 2° da Lei n?
4.450, de 13 de maio de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial às dotações orçamentárias que especifica. PROJETO
DO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM
DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 08/20, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado o "Dia Municipal do Motoboy", a ser
comemorado, anualmente, no dia 27 de julho. SUSPENSÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA PARA VOTAÇÃO DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N.o 02/20, DE AUTORIA DAS COMISSÕES DE JUSTiÇA
E REDAÇÃO E ORÇAMENTO E FINANÇAS, QUE DISPÕE SOBRE A
REJEiÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
DESCALVADO, DO EXERcíCIO FINANCEIRO DE 2017: O Vereador
Basto, por questão de ordem, disse que em 04 de agosto de 2020
encaminhou o Ofício GV n.? 19/2020 ao Prefeito Municipal, questionando-
lhe sobre as 14 determinações do Tribunal de Contas, referentes às
Contas de 2017 da Prefeitura Municipal. Disse que, no entanto, a
Resposta do Prefeito não atendeu aos questionamentos feitos por ele.
Assim, pediu à Mesa Diretora, com base no Artigo 102, inciso 111,do
Regimento Interno, seja a presente sessão ordinária suspensa até às
18:00 horas do dia 17 de agosto de 2020, para que o Prefeito Municipal
possa elucidar se as 14 determinações do Tribunal de Contas foram
atendidas, a fim de posteriormente votar o Projeto de Decreto Legislativo
n.? 02/20, de autoria das Comissões de Justiça e Redação e Orçamento e
Finanças, que dispõe sobre a rejeição das contas da Prefeitura Municipal
de Descalvado, do exercício financeiro de 2017. Em razão disso, o
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Presidente disse que a Mesa Diretora entende que o Plenário é o órgat' \ \ ~ ~ r

deliberativo e soberano da Câmara Municipal. Nesse sentido, colocou erlt\S ~ f
votação o pedido do Vereador Basto para suspenção desta sessão. O~, ~("
Vereadores Bertini, Gabrielli Filho, Panone, Basto, Vick Francisco e Pr. O<~S('f.\,\"

Adilson votaram a favor da suspensão. Já os Vereadores Rodrigues da
Silva, Reschini e Paiva votaram contra a suspensão. Assim, o pedido de
suspensão foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Diante
disso, o Presidente suspendeu a presente sessão. E convocou os
senhores vereadores para a reabertura e continuação desta sessão
ordinária, a realizar-se no dia 17 de agosto de 2020, às 18:00 horas. No
ensejo, o Presidente notificou o Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos
Reschini, presente no Plenário, que esta sessão ordinária está suspensa
e será reaberta às 18:00 horas do dia 17 de agosto de 2020, para votação
do referido Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/20. Por fim, o Presidente
informou que a 29a Sessão Ordinária será realizada no dia 17 de agosto
de 2020, às 19:00 h, e lembrou a todos que fica proibido,
temporariamente, o acesso ao público em geral às sessões ordinárias e
extraordinárias. Disse que a transmissão das sessões será feita
normalmente e ao vivo pelo site www.camaradescalvado.sp.gov.br.nolink
"TV Câmara", e, também, com disponibilização integral pelo canal do
YouTube no dia útil seguinte ao evento, visando assegurar a publicidade e
transparência, tendo por objetivo conter a infecção e propagação do
Coronavírus (COVID - 19). Assim, é lavrada a presente ata que, depois
de lida e achada conforme, vai devidamente assinada. O pronunciamento
e apartes na íntegra dos Vereadores encontram-se em registro
audiovisual, conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.

SEBASTIÃO IJ
Presi

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diretor Geral
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Ofício G.V. n° 20/2020
Ref.: Processo TC-6764.989.16-16

RECEBI(EMOsf
Data .)J...J~.M;;:)

Horá·~ ~ mIn

INome~.:~ ~r
~~

Em 11 de agosto de 2020

Excelentíssimo Prefeito:

Considerando que na data de 04 de agosto de 2020,

encaminhei a Vossa Excelência o Ofício GV. n.? 19/2020, solicitando-lhe que

informe quais das 14 determinações emanadas do Egrégio Tribunal de Contas
~

nas Contas de 2017 (Processo TC-6764.989.16-16), a Prefeitura Municipal de

Descalvado atendeu ou não, enviando, ainda, a documentação que as

comprove. E, outrossim, que informe quais das citadas determinações ainda

não foram atendidas pela Prefeitura Municipal, e quais são os motivos por não

terem sido atendidas.

Considerando que, como já é seu conhecimento, as
determinações do TCESP nas Contas de 2017 são as seguintes:

- Somente realize a abertura de créditos adicionais por excesso de
arrecadação caso efetivamente se concretize;
- Mantenha o gasto com pessoal a índice abaixo do limite prudencial;
- Atenda a demanda reprimida de crianças em suas creches municipais;
- Regularize a estrutura física de suas escolas;
- Regularize às demais inadequações constatadas na área de
educação pública do Município;
- Estabeleça o Plano de Carreira e Remuneração para os profissionais que
atuam na saúde pública do Município;
- Diminua o tempo de espera das consultas e atenda a demanda por
especialidades médicas em sua rede municipal de saúde;
- Implemente sistema de controle de ponto eficiente, para todos os
servidores municipais, sobretudo para os médicos;
- Providencie os devidos reparos nos prédios que abrigam suas
Unidades de Saúde, além de propiciar melhores condições aos
usuários e funcionários que atuam no atendimento à população;
- Promova as adequações necessárias e inicie Projeto de Lei
regulamentando as atribuições dos cargos do quadro de pessoal,
efetivos, funções de confiança e comissionados e exija formação
compatível com as funções desempenhadas;

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNP J: 54.021.647/0001-29
Site: camaradescalvado.sp.gov.br



- Adote medidas corretivas em relação às excessivas horas extras
realizadas no exercício;
- Aprimore o setor de Controle Interno objetivando uma atuação mais
efetiva eeficiente, além de regulamentação urgente;
- Adote medidas para melhoria da gestão ambiental, com especial
atenção ao tratamento de seus resíduos sólidos, quer mediante
reciclagem, compostagem, reutilização ou aproveitamento;
- Cumpra as instruções, recomendações e determinações do Tribunal de
Contas.

Considerando que, em resposta, Vossa Excelência
encaminhou à Câmara Municipal de Descalvado Resposta aqui protocolada
sob n.? 026264, subscrita pelo seu advogado Dr. Luis D. Luppi.

Na Resposta, não está claro se as referidas determinações
do ínclito TCESP foram ou não atendidas pela Prefeitura local.

Diante da dúvida que se instalou no tocante ao atendimento
ou não das citadas determinações, requeri a suspensão da 28a Sessão
Ordinária, cuja continuação dar-se-á às 18 horas do dia 17 de agosto de 2020,
próxima segunda-feira, com o objetivo precípuo de aclarar tais questões.

Nesse sentido, reitero a Vossa Excelência solicitação para
que informe, de forma clara e objetiva, por escrito e até às 16:00 horas do
dia 14 de agosto de 2020 (nesta sexta-feira), o seguinte:

1. Quais das referidas determinações a Prefeitura Municipal de
Oescalvado atendeu? Solicito o envio da documentação que as
comprove.

2. Quais das citadas determinações ainda não foram atendidas pela
Prefeitura Munici aI, e quais são os motivos por não terem sido
atendidas?

\r
Verea asto

Respeitàsarnente ,

Ao
Excelentíssimo Senhor
ANTONIO CARLOS RESCHINI
Prefeito Municipal de
Descalvado

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNP J: 54.021.647/0001-29
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Presidenteda Câmara Municipal de Descalvado-SP

ANTONIO RESCHINI,CARLOS

brasileiro, casado, empresário, titular do RG 7.820.709-5,

SSP-SPe do CPF 745.740.948-34, residente na rua José

Bonifácio, 849, CEP 13.690-000, centro, Descalvado-SP,

pelo advogadoque esta subscreve, com respeito se dirige à

presença de Vossa Excelência para, em resposta ao oficio

de 11/08/20, também firmado pelo vereador Vagner Basto,

informar e requerer o quanto segue:

o1- O oficio em questão reitera informações pleiteadas

naquele anterior, já respondido, sem contar que na sessão

ordinária de 27/07/20, observando o regimento interno

desta Casade Leis, pelo advogadoque esta subscreve,à luz

dos apontamentos trazidos pelo Decreto 02/20, foi

apresentada a defesa, e com ela rechaçadas todas as

arguiçõesque instruem referido decreto.

Rua Padre Teixeira, 2.846 CEP13.560-210 Centro SãoCarlos-SP
Telefones: 163372.70883374.2062 e-rnail: Idluppi@yahoo.com.br
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Luís D. Luppi
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02- Com a defesa,não se----Rm!edeslembrar, a cada um dos

SenhoresVereadoreso advogadoentregou provas idôneas,

que gozam de fé pública e demonstram, induvidosamente,

todas as medidas adotadas face aos apontamentos do

Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, corte

composta por especialistas em contas, finanças,

administração pública e que, sabidamente, APROVOU AS

CONTAS DO EXERÍCIO DE 2.017.

03- Ato contínuo, também com base no regimento interno,

foi requerido o adiamento que, de pronto, deferido por

Vossa Excelência, postergou a votação, repise-se,

POSTERGOU A VOTAÇÃO para a sessãode 10/08/20.

04- Naquela sessãode 10/08/2.020, tendo em vista o que

constou da ata da sessãode 27/07/2.020, e devidamente

aprovada por esta Casa de Leis, deveria ter ocorrido a

votaçãodo Decreto 02/20.

05- Não, contrariando as regras do que decidido em

plenário, oportunidade em que, com clareza solar, valendo-

se do Regimento Interno, solicitou-se o adiamento da

votação, o que fei aprovado, os Senhores Vereadores

aprovaram, insista-se, o adiamento da sessãopara, conforme

ata já aprovada, promover-se a votação, repise-se,

VOTAÇÃO duas sessõesdepois:
~.m m mmm..A;..0.E.m%"!(iLm m _ §.. ~"!1'!.?f. "!1'! "!1'! "!1'! "!1'! ~ J"!1'!m~~"!1'!_."!1'!.. "!1'!.~._.~_ "!1'!_ "!1'! "!1'!__ "!1'! "!1'!..J
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Luís D. Luppi
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Após a leitura çlo parecer conjunto. o OL Luis
Qonizetti LURPi. advogado_do Prefeito Municipal Sr. Antonio Garlos
Rt;~cQini! apr~sentQ~ ~1J~t.eflt?çQo.9raL em PI~'1ário. Terminada a
sustentação oral, o Presidente pediu ao 1° Secretário gara fazer a
ftmmapa dos2.§.9qr~s, inscritos a favor ,ou c,of)tra o,Rrojeto de d~çrt:to
legíslatiyo. Na seqüência. .o Vereador Reschini mênifestou.se conir,§, o
projeto de decreto legislativo que rejeita as contas de 2017 da Prefeitura.
Ato contínuo, o V!t§.êdor Vict...Erancisco Qronunclgu-se a favor do projeto
de decreto ieqisratívo que rejeita as contas. Na mesma linha se
manifestou o Vereador Basto fio do r de
decreto le

vota ão , ar duas sessões,
Diante disso, o Presidente colocou em YotaÇáo o pedido de adiamento de
votação do referido projeto pelo prazo de duas sessões. Os Vereadores
liertini. Paf!,ofle; Basto, Pr. Adilson .. Vick Francisco e GabrieUi Filho
_votaram a favor do adiamento de yotaçãQ_ Já os Vereadores Rescruru,
Rodrigues da Cruz, Rodrigues da Silva e Panla votaram contra o eedido_

4

. ,{

Assim, o pedido de adiamento de votação do projeto de decreto leqislatívo
foi aprovado pela maioria. Neste sentido,flcoLJ adiada a votacão. do
Pro' o de Decreto L. Jslativo eLO 02/2020 ar duas sessões. A seguir, o

res! ef11~notJ leOL! "ler 1:t!!1~Ae~~~~Le o seu•..?dv!?9iis;1,9"
~~p~Lesept.es. nestas,~S!:>=,~~~=~:2.taç?o do proleto deLJeeretE,
t.ecrstanvo Que sera no dia 10 de acosto de ...2020 na 283 Sessão
Õrdínária, alie tem início és 19]Õ-hora&Disse. ainda. Que é ímoortante
,!embr~ r~_.~~~s~Q.Qr.djn~~~ó t'H:werâa votaç!Qdo Projeto de
Qecreto Legislatlvo 02/2020. NA,O cabendo discussão ou sustenta~o oral
!~re[llg.~".~

06- Salta aos olhos, e aprovadopelos SenhoresVereadores

na SessãoOrdinária de 27/08/20, como disse o Presidente,

que "é importante lembrar que na 283 Sessão Ordinária só

haverá a votação do projeto de Decreto Legislativo 02/2020,

NÃO cabendo discussão ou sustentação oral referente a ele",

...~ L !f!.?'.~:.~ J. J..!.ª.J.tnn ~~"""'~"""' :~"""'.~:'!!'!'.tç."""'.t!!!!'!?!!!!'!..L!'S'.3~~!".'!'!"!'!!".'!'!"!'!~~ .."""'!!!!'! ~.._ '!!'!' '!!'!' _~._ '!!'!' _~~!"'Ii' ..!"'Ii'~_._.~._.._!'S'::!L.!"'Ii'.__..!"'Ii'_.."!!"!.. ~
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Luís D. Luppi
Rogéria Maria S.Mhirdaui
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07- Não obstante apos a decisão acima, ou seja, que na

sessão de 10/08/20 só haveria a votação do "Decreto

Legislativo, NÃO cabendo discussão ou sustentação oral

referente a ele", mudando o rito, E EM PREJUÍZO DA

DEFESA, esta Casa de Leis encaminhou requerimento do

Vereador Vagner Bastos, nele pedindo informações que já

haviam sido apresentadas na Sessãode 28/08/20.

08- Malgrado o entendimento de que o requerimento não

se justificava e, no caso, pelo fato de que a resposta já

estava com cada um dos Senhores Vereadores, posto que

entregue, repise-se, na Sessãode 27/08/20, em respeito a

esta Casa e seus integrantes foi apresentada nova

manifestação.

09- O ato foi adotado com a expectativa de que Vossa

Excelência e seus pares, observando o decidido em

27/08/20, ou seja, promover "a votação do "Decreto

Legislativo, NÃO cabendo discussão ou sustentação oral

referente a ele", efetivasse a votacão.

10- Todavia, insistindo na quebra do rito e, claro, no

PREJUÍZO À DEFESA, novo requerimento e, insista-se,

para pedir informações que já haviam sido entregues a esta

Casade Leis.

!f!f.. . _.." u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• !.~ . LAti ........................_§ u ••• ............... _ - ~-_ _._ ..__ .- .__ ._.~ _ .
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11- Não se justifica,

Luís D. Luppi

Rogéri~ ~a~}a. S. Mhi!"9au! ..

que as provas já encaminhadas a esta Casa, com clareza

solar, respondem ao mesmo e foram apresentadas na sessão

de 27/08/20, bastando que o auto do requerimento ou

quaisquer dos demais SenhoresVereadores, compulsando

aquelematerial, constatar o óbvio, e que salta aos olhos, ou

seja, todas medidas adotadas com vistas a atender os

apontamentos do Egrégio Tribunal de Contas que, insista-

se,APROVOU AS CONTAS DE 2.017.

12- Bem por isso, recomendando,e mais uma vez, leitura

dos documentos já entregues pela Defesa a esta Casa de

Leis, é a presente para requerer se digne Vossa Excelência e

demais Nobres Integrantes do Poder Legislativo da Câmara

Municipal de Descalvado gue, até encerramento da sessão

em aberto, e que não pode adentrar na seguinte, cumpram

o decidido e aprovado em plenário, ou seja, "a votação do

"Decreto Legislativo, NÃO cabendo discussão ou sustentação

oral referente a ele".

13- A título de boa-fé, comunica a juntada de cópia da ata

da sessão ordinária de 27/08/20, bem como a juntada,

NOVAMENTE, de cópias dos ofícios às Secretarias para,

como destacado em defesa, observar as recomendações,

alertas e determinaçõesdo Tribunal de Contas.

Rua Padre Teixeira, 2.846 CEP 13.560-210 Centro São Carlos-SP
Telefones: 163372.70883374.2062 e-mail: Idluppi@yahoo.com.br
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Luís D. Luppi
Rogéria Maria S.Mhirdaui

14- Ademais, não se pode deslembrar, o Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo, corte especializadavez que

integrada por catedráticos em finanças, contabilidade,

administração e direito público, SEM NOTA DE DOLO,

SEM NOTA DE IMPROBIDADE, SEM NOTA DE

INSANÁ VEL E MUITO MENOS SEM APONTAR

QUALQUER PREJuízo AO ERÁRIO APROVOU AS

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2017.

15- O relatório do Tribunal de Contas, insista-se a

exaustação, como destacado em anterior manifestação,

reconhece a aprova a eficácia do trabalho do Prefeito e sua

equipe em benefício de Descalvado a ponto, fato notório, de

registrar superávit que contribuiu corrigir o déficit que

vinha de 2.016.

16- E realçando que a Câmara Municipal, nascedouro da

lei e da ética não pode, jamais, descumprir a lei, nem

tampouco o que ela própria decide, mormente quando decide

a luz da lei, conforme fez na Sessão de 27/08/20 acerca de

como se daria, em 10/09/20, a votação do Decreto

Legislativo 02/20, requer se digne Vossa Excelência, SEM

AFETAR AINDA MAIS O RITO, MUITO MENOS

PREJUDICAR A DEFESA, RQro projeto em votação.
•• ••• M •••ª..~.~.

Rua Padre Teixeira, 2.846 CEP13.560-210 Centro SãoCarlos-SP
Telefones: 163372.70883374.2062 e-mail: ldluppi@yahoo.com.br
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Luís D. Luppi
Rogéria ~~ria §.. Mhi~daui

17- Por derradeiro, quando da apresentaçãoda defesaem

plenário, ° advogado, regimentalmente, teve 20 (vinte)

minutos e.,atrelado às regras, assim procedeu.

18- Logo, os reiterados e, urge corisrgnar, infundados e

procrastinatórios requerimentos, além de alterar o rito,

prejudica a defesana medida em que inexiste previsão para

nova manifestação e, rememore-se, do decido por Vossa

Excelência e seus pares, "NÃO cabendo discussão ou

sustentação oral referente a ele".

19- Anote-se, ainda, que dos apontamento feitos pelo

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, todos

respondidos àquele órgão na defesa lá apresentada, o

parecer da Comissõesabordou apenas uma, ou seja, a da

suplementação, tema, aliás, respondido pela defesa.

20- Não se pode deslembrar que um dos apontamentos

mentados pelas Comissões, ou seja, DISPENSA DE

LICITAÇÕES,sequer foi objeto de qualquer manifestação no

parecer de aprovação das contas pelo Tribunal de Contas

do Estado de SãoPaulo.

21- Afinal, malgrado paixoes e interesses que movem a

política, o que ocorre em quaisquer municípios por esses

brasis, eleição, fato notório, se decide na urna!

~..::'m ;::n ,__ _ #.L " ~ }i _ .....fL ?€=.. ... f.:U: ..4.~.!.

Rua Padre Teixeira, 2.846 CEP13.560-210 Centro SãoCarlos-SP
Telefones: 163372.70883374.2062 e-rnail: Idluppi@yahoo.com.br
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22- Bem por isso, renovando votos de respeito ao Poder

Legislativo, pugnamos pela confirmação do que já decidiu a

especializada Corte de Contas que, insista-se a exaustão,

APROVOU AS CONTAS DO PREFEITO ANTÔNIO

CARLOS RESCHINI.

23- Nestestermos, juntando-se esta ao processocorrelato,

pedee esperadeferimento.

Descalvado, 14 de agostode 2.020

I U~' ~~.,-t;i.l"qf t;J.'~"t
{,,,li -t- 'h n;

_••_._ _ .~__ ••_._. • .h_,_,~ __ ,.·_ ••_h' ••••~•••••• ••_. .._.. ••• _ _ •• • • ._ ••_ •
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Câmara Municipal de Oescalvado
REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE VEREADORES

Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993

26a Sessão Ordinária
Data: 27 de julho de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas,

Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

17a LEGISLATURA - 4a SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 26a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL

DA TA:- 27 de julho de 2020
PRESIDENTE : Sebastião José Ricci
1° SECRETÁRIO:- Daniel Bertini
2° SECRETÁRIO:- Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: Pr. Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Diego Rodrigues da Silva; Luis Guilherme Panone; Luiz
Carlos Vick Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo
Rodrigues da Cruz; e Vagner Basto.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.

o Presidente convidou o Vereador Pr. Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Na sequência, pediu ao Soberano Plenário um minuto de
silêncio em memória de todas as pessoas do Brasil e do mundo que
morreram vítimas do Coronavírus, em atenção ao pedido do Vereador
Vick Francisco. Após um minuto de silêncio, passou a palavra ao 10

Secretário Vereador Daniel Bertini para leitura do Pequeno Expediente.

PEQUENO EXPEDIENTE

I - CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n." 173/20, do Presidente do
Conselho Tutelar, Sr. Antonio Carlos Feliciano, encaminhando Relatório
Estatístico Trimestral do Conselho Tutelar de Descalvado - à disposição
dos Senhores Vereadores. 11- PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO
CONSIDERADOS DE DELIBERAÇÃO: - 65/20, dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no valor de R$
311.865,30 (trezentos e onze mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e
trinta centavos), que visa abranger a Divisão de Supervisão de Obras e
Serviços Públicos. - 66/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 4.780,00 (quatro mil
setecentos e oitenta reais), que visa abranger a Divisão de Educação -
MDE - CEI, para atender o Programa Brasil Carinhosos - Apoio a
Creches. 11I- PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 08/20, de autoria do Vereador Pastor Adilson
Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Descalvado o Dia Municipal do Motoboy, a ser comemorado anualmente
no dia 27 de julho. IV - MOÇÃO DE APLAUSO E RECONHEIMENTO
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CONSIDERADA DE DELlBERACÃO: - 01/20, de autoria do vereadorl \~~
Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta reconhecimento e gratidão ao l_~\S ~ V ('t

lIustríssimo Coronel Valdemir Guimarães Dias pelos 33 anos dedicados à '-<:"D _ ,,,,-,,,,"
carreira militar, sempre com garra, dedicação e comprometimento à . ;::~...r.·
proteção de nossos cidadãos e da ordem pública. V - PROPOSITURAS
LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS: PASTOR ADILSON
GONÇALVES: Indicações: - 305/20, pede ao Poder Executivo a
instalação de posto da Polícia Militar nos bairros que registram maior
número de ocorrências, a fim de oferecer mais segurança à população,
conforme especifica. - 306/20, solicita à Secretaria Municipal de Saúde
que disponibilize termômetros digitais para as entidades assistenciais e
igrejas locais a fim de que possa ser feito o controle de temperatura
corporal dos cidadãos a serem recebidos, como forma de combate à
propagação da COVID-19. DANIEL BERTINI: Requerimento: - 92/20,
requer ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Meio
Ambiente que enviem a esta Casa de Leis um relatório completo de
quantas autuações foram realizadas desde que a lei de maus tratos aos
animais entrou em vigor em nosso Município, conforme especifica.
Indicação: - 307/20, reencaminha ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio
Carlos Reschini, anteprojeto de lei que cria o Fundo Municipal de
Proteção e Bem-Estar Animal, no âmbito do Município de Descalvado,
assegurando os cuidados com os animais de rua. DIEGO RODRIGUES
DA SILVA: Indicações: - 308/20, requer ao Chefe do Poder Executivo
que solicite junto ao Comandante do 13° Regimento de Cavalaria
Mecanizado (13° Rc Mec) "Regimento Anhanguera", o serviço de
desinfecção de órgãos públicos e locais com maior movimentação de
pessoas, como forma de combate à proliferação do coronavírus em
Descalvado. - 309/20, sugere ao Poder Executivo a realização de um
festival delivery para apoiar bares e restaurantes de nossa cidade, a fim
de valorizar os pequenos negócios e ajudar a driblar a crise econômica
ocasionada ao setor devido à pandemia. Luís GUILHERME PANONE:
Requerimento: - 93/20, pede ao Prefeito Municipal que envie a esta Casa
de Leis informações sobre as contratações de servidores (permanentes
e/ou temporários), que foram realizadas para auxiliar no combate à
pandemia da COVID-19. Indicação: - 310/20, requer ao Poder Executivo
a colocação de alambrado na área pertencente à Municipalidade, situada
no final da Rua Presidente Kennedy e da Rua Antonio Botaro, no bairro
Alto do São Miguel, como forma de impedir que a população faça o
descarte de lixo irregular naquele local. LUIZ CARLOS VICK
FRANCISCO: Requerimento: - 94/20, requer à Secretaria Municipal de
Saúde que informe a esta Casa de Leis se os testes de COVID-19
colhidos pelos cidadãos em laboratórios particulares locais estão sendo
contabilizados nas estatísticas e se estes descalvadenses estão sendo
devidamente orientados e acompanhados pela secretaria. Indicação: -
311/20, reivindica ao Poder Executivo a alteração do Decreto n.?
5.210/2020, sobre a retomada gradual do comércio no Município de
Descalvado, incluindo os salões de beleza e barbearias na fase laranja,
tendo em vista a relevância deste serviço para a higiene pessoal. PAULO
AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicações:- 312/20, indica ao Poder
Executivo que determine os serviços de recapeamento asfáltico na Rua
Victório Amadeu Casati, na Vila Municipal, em benefício dos moradores e
dos funcionários e alunos da APAE. - 313/20, solicita ao Prefeito Municipal
que inicie tratativas junto à CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
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para adoção de medidas que visem a melhoria e eficiência na iluminaçãO;' \ ~ ~
pública do nosso Município, aumentando a potência das lâmpadas de ~ y,\S ~ V (1

imediato nos bairros Parque Universitário I e II e no Jardim Paola .. "::~, ....\t-'

REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 314/20, pede à Ih:<::r-"

COMUTRAN - Comissão Municipal de Trânsito a implantação de redutor
de velocidade na Rua Geraldo Trabasso, próximo à Rua Wilson Baião, a
fim de disciplinar o trânsito e evitar acidentes no local, conforme
especifica. 315/20, indica à Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que realize o asfaltamento e
a instalação de guias e sarjetas em trecho da Rua Jeronimo Cirelli, no
bairro Santa Teresinha, que ainda não dispõe de infraestrutura urbana.
SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 316/20, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo que construa um prédio para abrigar a Farmácia
Municipal no terreno ao lado do Centro de Saúde "Dr. Vital Brasil", de
modo a facilitar o acesso dos cidadãos a este importante serviço.
VAGNER BASTO: Requerimento: - 95/20, requer ao Prefeito Municipal e
ao Secretário de Educação e Cultura informações sobre o planejamento
educacional para o ano de 2021, tendo em vista a ampliação do repasse
do FUNDEB, que possibilitará maiores investimentos na educação e na
valorização dos educadores, conforme especifica. Indicação: - 317/20,
solicita ao Poder Executivo que intensifique as ações da Atividade
Delegada, em virtude do aumento nos índices de criminalidade no
Município de Descalvado nos últimos 30 dias. Pede, ainda, que se oficie a
Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, para informar sobre a
atual situação, conforme especifica,

GRANDE EXPEDIENTE

Usaram da palavra os Vereadores: Paulo Afonso Gabrielli Filho; Daniel
Bertini; Reinaldo Rodrigues da Cruz; Luiz Carlos Vick Francisco; Luis
Guilherme Panone; Pastor Adilson Gonçalves; e, por fim, Vagner Basto.
O pronunciamento na íntegra dos Vereadores encontra-se em registro
audiovisual, conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO APROVADO POR
UNANIMIDADE DE .YOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA
VOTAÇÃO: - 59/2020, autoriza o Poder Executivo conceder direito de uso
de bem público municipal com fins a doação à Empresa "Borirn &
Associados Consultoria Tributária e Tratamento de Reciclados", na forma
que especifica. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO EM ÚNICA
DISCUSSÃO E COM VOTAÇÃO ADIADA POR DUAS SESSÕES: O
Presidente, antes de iniciar a fase de discussão e votação do Projeto de
Decreto Legislativo n.? 02/20, esclareceu que a Câmara Municipal de
Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, em 11/03/2020, o Processo TC-6764.989.16-16, referente às
Contas da Prefeitura Municipal de Oescalvado do exercício financeiro de
2017. Disse que a Segunda Câmara da Colenda Corte de Contas decidiu
emitir parecer favorável com ressalvas à aprovação das Contas da
Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de 2017, com exceção
feita aos atos pendentes de apreciação por parte do respeitável Tribunal
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de Contas. Esclareceu que ao receber o Processo TC-6764.989.16-16, o~> \ '\\1\ .~~
Le~islativo Descalvaden~e, em observânci,a. às disposi~ões con~idas no~ r\S ~ e
Artigo 210 do Novo Regimento Interno, notificou o Prefeito MUnicipal, pore 'iV ("
meio do Ofício n." 31/2020, para apresentação de defesa, no prazo de 60 ~'o~.~('~,"I"('''

dias, no tocante aos autos do Processo TC-6764.989.16-16. Informou que .
tempestivamente, na data de 28 de maio de 2020, o Prefeito Municipal
apresentou defesa 'por escrito. Disse que, conforme previsto no Artigo
210, inciso I, do Regimento Interno, foi encaminhado às Comissões de
Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças o Processo n.? 67/2020,
contendo, nele, os autos do Processo TC-6764.989.16-16 e a Defesa
apresentada pelo Prefeito Municipal, para emissão de parecer conjunto
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, concluindo-se por projeto de decreto
legislativo (Art. 210, 11, do Regimento Interno da Casa). Esclareceu ainda
que, em 01 de julho de 2020, as Comissões de Justiça e Redação e de
Orçamento e Finanças emitiram parecer conjunto pela rejeição das
Contas do exercício financeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de
Doscalvado conch .:....,..1", r6 ....,-..1", Proieto de Decreto Lecislativo n ° 0"/"020UC;;v"ClI UV," "'UII'UV-.:;o t--'GIV' J lV c; LJGlJl IJl C;\:1 1 llV I. L. L.

dispondo sobre a rejeição das contas em questão. Informou que, com
base no Artigo 210, incisp 111,do Regimento Interno, a Câmara Municipal
encaminhou fotocópia do Projeto de Decreto Legislativo n." 02/2020 e do
Parecer Conjunto das Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e
Finanças para o Prefeito e para todos os vereadores. Também, a Câmara
Municipal deu ciência ao Prefeito e a todos os vereadores sobre a data de
votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, a realizar-se hoje,
nesta noite, de conformidade com o disposto no inciso IV do Artigo 210 do
Regimento Interno. Esclareceu que deu, inclusive, conhecimento ao
Prefeito sobre o seu direito a sustentação oral em Plenário, por si mesmo
ou por advogado, com prazo improrrogável de 20 minutos para
manifestações. Informou a todos que o Dr. Luis Donizetti Luppi, advogado
devidamente constituído pelo Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos
Reschini, fará a sustentação oral em Plenário com prazo improrrogável de
20 minutos, antes de iniciar a fase de discussão e votação da matéria.
Antes disso, pediu ao 1° Secretário, Vereador Daniel Bertini, para fazer a
leitura, na íntegra, do parecer conjunto de autoria das Comissões de
Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças. O 1° Secretário assim o
fez, lendo-o integralmente. Após a leitura do parecer conjunto, o Dr. Luis
Donizetti Luppi, advogado do Prefeito Municipal Sr. Antonio Carlos
Reschini, apresentou sustentação oral em Plenário. Terminada a
sustentação oral, o Presidente pediu ao 1° Secretário para fazer a
chamada dos oradores inscritos a favor ou contra o projeto de decreto
legislativo. Na sequência, o Vereador Reschini manifestou-se contra o
projeto de decreto legislativo que rejeita as contas de 20'17 da Prefeitura.
Ato contínuo, o Vereador Vick Francisco pronunciou-se a favor do projeto
de decreto legislativo que rejeita as contas. Na mesma linha se
manifestou o Vereador Basto, pugnando pela aprovação do projeto de
decreto legislativo que rejeita as contas. Após a fase de discussão, o
Vereador Vagner Basto, por questão de ordem, requereu adiamento de
votação do Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020, por duas sessões.
Diante disso, o Presidente colocou em votação o pedido de adiamento de
votação do referido projeto pelo prazo de duas sessões. Os Vereadores
Bertini, Panone, Basto, Pr. Adilson, Vick Francisco e Gabrielli Filho
votaram a favor do adiamento de votação. Já os Vereadores Reschini,
Rodrigues da Cruz, Rodrigues da Silva e Paiva votaram contra o pedido.
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Assim, o pedido de adiamento de votação do projeto de decreto legislativoi \dJ~ "'.
foi aprovado pela maioria. Neste sentido, ficou adiada a votação do I r\S --- tJ I~

Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020 por duas sessões. A seguir, o ~~, ,/'
Presidente notificou verbalmente o Prefeito Municipal e o seu advogado, I)t:<::rt< \"

ambos presentes nesta sessão, sobre a votação do Projeto de Decreto
Legislativo que será no dia 10 de agosto de 2020, na 2Sa Sessão
Ordinária, que tem início às 19:00 horas. Disse, ainda, que é importante
lembrar que na 28a Sessão Ordinária só haverá a votação do Projeto de
Decreto Legislativo 02/2020, NÃO cabendo discussão ou sustentação oral
referente a ele. Por fim, informou que a próxima Sessão Ordinária será
realizada no dia 03 de agosto de 2020, sequnda-feira, com início às 19:00
horas, conforme preconiza o Regimento Interno. Lembrou, ainda, que está
proibido, temporariamente, o acesso ao público em geral às sessões
ordinárias e extraordinárias. Informou, outrossim, que a transmissão das
sessões será feita normalmente e ao vivo pelo site
www.camaradescalvado.sp.gov.br.nolink ..TVCâmara '', e.Tarnbérn.icorn
disponibilização integral pelo canal do YotiTube no dia útil seguinte ao
evento, visando assegurar a publicidade e transparência, tendo por
objetivo conter a infecção e propagação do Coronavírus (COVID - 19).
Concluiu parabenizando a Ora. Alessandra Antonini Perez, Procuradora
Geral deste Legislativo, pelo nascimento de sua filha Helena na data de
hoje. Nada mais havendo para ser tratado, encerrou a presente sessão,
da qual, para constar, é lavrada a presente ata que, depois de lida e
achada conforme, vai devidamente assinada. O pronunciamento e apartes
na íntegra dos Vereadores encontram-se em registro audiovisual,
conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral
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Prefeitura do Município de

DESCALVADO
De maneira nenhuma és a menor

Ofício DG n° 038/20.

T'rabaltlllldo

Descalvado. 02 de março de 2.020.
limo. Senhora

Nilza de Fátima Botaro

MD Diretora de Finanças

Referente: Ofício CG.C.DR 31612020 - TC-006764.989.16-G - Contas Anuais 2017

cara diretora

Por meio do ofício supramencionado. o Conselheiro-Presidente da Segunda Câmara

do Tribunal de Contas, Renato Marins Costa, notificou a Prefeitura de Descalvado quanto ao parecer favorável

das contas anais, do exercício de 2017, porém. com ressalvas. gerando recomendações, alertas e

determinações, as quais passo a transcorrer as ocorrências referentes ao vosso setor.

• A alteração da peça de planejamento por intermédio de créditos adicionais

não extrapole o índice inflacionário (recomendaçio);

• Somente realize a abertura de créditos adicionais por excesso de

arrecadação caso efetivamente se concretize (determinação);rU~fEnu:. :Q;~,
\ ' R. ~ -r 0 c o 1- o

r. \, ~~,~. • Mantenha o gasto com pessoal a índice abaixo do limite prudencial

(determinação):

'.. Atente para as restrições quando o gasto de pessoal estiver acima do limite

prudencial estipulado pela Lei Fiscal (alerta):

• Assegure a fidedignidade e tempestividade da transmissão dos dados ao

Sistema eletrônico de prestação de contas Audesp (recomendação);

• Adote medidas objetivando não reincidir nas demais falhas apontadas pela

Fiscalização (recomendação)

Na certeza de sua celeridade em levar a cabo as determinações e alertas, aproveito

a oportunidade para renovar meus protestos de estima e elevada consideração.

Diretor de Gabinete

Com cópía para

Or. Sílvio Rogério de Moraes
DO Procurador Municipal

RA t-1üN. DESCAlVAu...

PROTOCOLO
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De maneira nenhuma és a menor•
Prefeitura do Município de

DESCALVADO
Ofício DG nO044/20.

Descalvado, 05 de março de 2.020.
limo. Senhor

Marco Prata
MO Secretário de Educação e Cultura

Referent~ Ofício CG.C.DR 316/2020 - TC-006764.989.16-6 - Contas Anuais 2017

Caro Secretário

Por meio do ofício supramencionado, o Conselheiro-Presidente da Segunda Câmara

do Tribunal de Contas, Renato Marins Costa, notificou a Prefeitura de Descalvado quanto ao parecer favorável

das contas· anais, do exercício de 2017, porém, com ressalvas, gerando recomendações, alertas e
r>.

determinações, as quais passo a transcorrer as ocorrências referentes ao vosso setor.

• Atenda a demanda reprimida de crianças em suas creches municipais

(detenninação);

• Regularize a estrutura física de suas escolas (determinação);

• Regularize às demais inadequações constadas na área de educação púbica

do Município (determinação);

• Adote medidas objetivando não reincidir nas demais falhas apontadas pela

Fiscalização (recomendado);

Na certeza de sua celeridade em levar a cabo as determinações e alertas, aproveito

a oportunidade para renovar meus protestos de estima. ~etd~ildéil-6ElA6~~;i-~o.

Com cópia para

Dr. Silvio Rogério de Moraes

DD Procurador Municipal
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De maneira nenhuma és a menor•
Prefeitura do Município de

DESCALVADO
Ofício DG nO 045/20.

Descalvado. 05 de março de 2.020.

limo. Senhor

Wander Bonelli

MD Secretário de Saúde

Referente: Oficio CG.C.DR 316/2020 - TC-006764.989.16-6 - Contas 'Anuais 2017

Caro Secretário

Por meio do ofício supramencionado, o Conselheiro-Presidente da Segunda Câmara

do Tribunal de Contas, Renato Marins Costa. notificou a Prefeitura de Descalvado quanto ao parecer favorável

das contas anais, do exercício de 2017, porém. com ressalvas. gerando recomendações. alertas e

determinações. as quais passo a transcorrer as ocorrências referentes ao vosso setor.

• Estabeleça o Plano de Carreira e Remuneração para os profissionais que

atuam na saúde pública do Município (determinação);

• Diminua o tempo de espera das consultas e atenda a demanda por

especialidades médicas em sua rede municipal de saúde (determinação);

l~,~~á~:<.L;~::;)"';' L·~.''.' ;

~ ti' R or oC.c;:-~j

~ I~

• Implemente sistema de controle de ponto eficiente •.para todos os servidores

municipais. sobretudo para os médicos (determinação);

-
• Providencie os devidos reparos nos prédios que abrigam suas Unidades de

Saúde, além de propiciar melhores condições aos usuários e funcionários

que atuam no atendimento à população (determinação);

• A realização de horas extras deve ser situação atípica, não habitual. sendo

certo que o pagamento devido deve ser amparado por criterioso controle

de frequência (alerta);

• Adote medidas corretivas em relação às excessivas horas extras realizadas

no exercício (determinação);

• Adote medidas objetivando não reincidir nas demais fQlhQS epontilldas pela

Fiscalização (re<:omaldado);

Na certeza de sua celeridade em levar a cabo as determinaçãese alertas. !'Iproveito

a oportunidade para renovar meus protestos de estírna e el~~ada consideração.

,: -'" ~

Rua José Quirino ~ibeiro. 55 - Ct;ntro - D~:calv~~O/S~ 0'9) ~58~-9355 .:.WWW.descaIV8dõ:SP:9OV:b:~
Gabinete do Prefeito: e-mail: gabIDetedoprefeito@desca!yado.sp.goy.br



Prefeitura do Municipio de

DESCALVADO
De maneira nenhuma és a menor

Atenciosamente.

Com cópia para

Or. Silvio Rogério de Moraes
DO Procurador Municipal

Rua José auirino Ribeiro, 55 - Centro - Descalvado/SP (19) 3583-9355 - www.descalvado.sp.gov.br
Gabinete do Prefeito: e-mail: gabjnetedoprefeito@desoa1yado.sp.goy.br



De maneira nenhuma és a menor

Prefeitura do Município de

DESCALVADO
Ofício OGnO 046/20.

Descalvado, 05 de março de 2.020.
limo. Senhor

OiegoRodrigues da Silva
MO Secretário de Administração

Referente:Oficio CG.C.DR316/2020 - TC-006764.989.16-6 - Contas Anuais 2017

...•. --.........•. ". ,

CaroSecretário

Por meio da ofício ~lJpramencionado.o Conselheiro-Presidente da Segunda Câmara

do Tribunal de Contas, Renato Manns Costa, notificou a Prefeitura de Descalvado quanto ao parecer favoráveJ

das contas anais, do exercício de 2017, porém, com ressalvas, gerando recomendações, alertas e

determinações, as quais passo a transcorrer as ocorrências referentes ao vosso setor.

• Promova adequações necessárias e inicie Projeto de Lei regulamentando as

atribuições dos cargos do qUadro de pessoal, efetivos, funções de

confiança e comissionados e exija formaçãl) compatível com as funÇões

desempenhadas (determinação):

\-' ,-. "o

J
• A realização de horas extras deve ser situação atípica. não habitual, sendo

certo que o pagamento devido deve ser amparado por criterioso controle

defrequência (alerta);

• Adote medidas corretivas em relação às excessivas horas extras realizadas

no exercício (determinação);

\~olt.A.J
• Adote medidas objetivando não reincidir nas demais falhas apontadas pela

Fiscalização (recomendado);

Na certeza de sua celeridade em levar a cabo as determinações e alertas, aproveito

a oportunidade para renovar meus protestos de estima e elevada consideração. :

Atenciosamente.

Comcópia para
Dr. Silvio Rogério de Moraes
DO Procurador Municipal

R MOS
cb IQ;3 I élQ9Q

Rua José auirino Ribeiro. 55 - Centro - Descalvado/SP (19) 3583-9355 - www.descalvado.sp.gov.br
Gabinete do Prefeito: e-mail: gabjnetedQprefeito@desca1yadQ.spgov.br



De maneira nenhuma és a menor

Prefeitura do Município de

DESCALVADO
Ofício DGn° 047/20.

Descalvado, 05 de março de 2.020.
limo. Senhor
GeraldoAntônio Traldi
MOSecretário de Planejamento, Desenvolvimemo, Obrase ServiçoSPúblicos

Referente:Ofício CG.C.DR31612020 - TC-006764.9S9.16-6 - Contas Anuais 2017

CaroSecretário

Por meio do ofício eupramencionado, o Conselheiro-Presidente da Segunda Câmara

do Tribunal de Contas. Renato Marins Costa. notificou a Prefeitura de Descalvado quanto ao parecer favorável

das contas anais, do exercício de 2017, porém. com ressalvas, gerando recomendações, alertas e

determinações, as quais passo a transcorrer as ocorrências referentes ao vosso setor.

• Adote medias para melhoria da gestão ambiental, com especial atenção ao

tratamento de seus resíduos' sólidos, quer mediante reciclagem.

compostagem. reutilização ou aproveitam~to (determinação);

• Adote medidas objetivando não reincidir nas demais falhas apontadas pela

Fiscalização (recomendado).

Na certeza de sua celeridade em levar a cabo as determinações e alertas, aproveito

a oportunidade para renovar meus protestos de estima e elevada consideração.

Atencios~a!l:'pes:1te:---------_

R

Com cópia para

Or. Silvio Rogério de Moraes

OD Procurador Municipal

RECEB'
Cb IO~ I~.w

r
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Ofício PGM n." ,,/, ,'2.02U

Referência: TR;:3UNAL DE CONTAS DO ESTft,OO DE SÃO PAULO - Te 004521.989.18-6

Assunto: F '\Er:CF' F :::,!CR.tVr:.i.t..S·, CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
'\~~:SCAL\fADC. RELATiVAS AO EXERCíCIO DE 2018, EXCETUADOS OS
A'!C,S PENDE!'-,:TES DE JUL.G;\i\AENTO PELO TRIBUNAL.

llustrisstrno S&:::'?~;~:

:::'-;Cd:',~;;'-;() para :::Cl,l!-E::::imentoe posterior encaminhamento aos
Setores/Secretar.sis Munic:~;;;s o reiatóric :!a Fiscalização (AT J), manifestação do Ministério
Púbucc Cl:: Cor.:,;,cto d:; ~.,.;,,~b(;::6 ",,<';S~:;:;::~ ca Segunda Câmara, ocorrida na data de
10/03/2J2:") e o ,::~C:Jjão -:;,;:2 ':; caco parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de
Desca .. 32:: ret.. .: ~ 2:~ 'oX;C .:.::: jc 2 ~ A f. -.x , :;~u~dQS os atos pendentes de julgamento pelo
Tribuna: '.is Co:::.::

Pcce:a ser observaco, recomendações quanto a possíveis falhas
apontadas cas '; . a:", necess.tam correção

Cena ce poder contar com sua valiosa atenção que sempre lhe foi
peculiar aproveito CiO ense]o cara renova: votes de elevada estima e distinta consideração,
ficando a disposiçáo para demais esclareci" e'lt,.JSque se fizerem necessários.

A·"'n",·\(":;~"ne e (\~(), ll..- .·,···...d' •.•,. I , / 1

/- ,-- ~,-/

~Kog, '" de M es
" Procura ~:c.It·.:~[~~3; . '-' Iviunicípio

llustrissimo Sê. ';'X

Rodrigc Alex&r;;j;-e de On\,\:::ira

0.0. Diretor de:J3bii1ets dEi Prefeitura :\i]ójn:cipai
Oescalvado - ;·.~:..::;dode S8C :::laulo.
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Câmara Municipal de Descalvado
REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE VEREADORES

Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993

Ata da continuação da 28a Sessão Ordinária
Data: 17 de agosto de 2020, segunda-feira,

com início previsto para as 18:00 horas,

Na continuação desta sessão ordinária novamente esteve ausente o
Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz.

17a LEGISLATURA - 4a SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA CONTINUAÇÃO DA 28a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL

DA TA:- 17 de agosto de 2020
PRESIDENTE : Sebastião José Ricci
1° SECRETÁRIO:- Daniel Bertini
2° SECRETÁRIO:- Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: Pr. Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Diego Rodrigues da Silva; Luis Guilherme Panone; Luiz
Carlos Vick Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; e Vagner Basto.

AUSENTE: Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz.

ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.

Havendo número legal de Vereadores, o Presidente Sebastião José Ricci
declarou reaberta a 2Sa Sessão Ordinária de 2020, da 4a Sessão
Legislativa, da 17a Legislatura, passando-se diretamente para a Ordem do
Dia, a fim de votar o Projeto de Decreto Legislativo n? 02/20, de autoria
das Comissões de Justiça e Redação e Orçamento e Finanças, que
dispõe sobre a rejeição das contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado-SP, do exercício financeiro de 2017, na forma que especifica.
Antes da votação, o 2° Secretário, Vereador Carlos Cesar Paiva, a pedido
do Presidente, procedeu a entrega a todos os vereadores de cópia do
Ofício GV n.? 20/2020, de autoria do Vereador Vagner Basto,
encaminhado ao Prefeito Municipal em 11 de agosto de 2020, e, também,
entregou a todos cópia da Resposta apresentada pelo Prefeito Municipal,
por meio de seu advogado, protocolada na Câmara Municipal sob n.?
026302, para conhecimento de todos os vereadores. Após a entrega das
cópias aos vereadores, o Presidente pediu ao 1° Secretário para fazer a
leitura, na íntegra, do Ofício GV n.? 20/2020, de autoria do Vereador
Vagner Basto, e, na sequência, a leitura integral da Resposta apresentada
pelo Prefeito Municipal, para conhecimento de todos. Na sequência, pediu
ao Servidor Fernando Vince para projetar no telão do Plenário imagem do
Ofício GV 20/2020 e da Resposta do Prefeito, enquanto o 1° Secretário ~
realizava a leitura. Após a leitura do referido ofício e da Resposta do ..,;.
Prefeito, o Presidente esclareceu que para aprovar o Projeto de Decreto
Legislativo n.? 02/2020, rejeitando as Contas de 2017 da Prefeitura
Municipal,é necessárioo vot?minimO, doiste~~?~ membros

C=~
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do Legislativo. E disse que neste caso o Presidente também vota. Q~~ <.
Vereador Luiz Carlos Vick Francisco pediu a palavra e, em tribuna, disS! \ "NJ '}t

que a votação é por maioria absoluta, inclusive o Presidente vota, e diss~\s~;
que entende que todos os vereadores devem votar. Falou sobre sa, ~,.f

ausência do Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz e que o mesmo não a 0«,:,'7'1""".-

justificou. Falou que precisa saber o paradeiro dele, podendo ser até caso
de polícia, e que ele novamente está ausente hoje. Falou que enquanto o
vereador não comparecer na sessão, não há como votar, visto que o
Regimento Interno exige maioria absoluta, ou seja, voto de todos. O
Presidente esclareceu que os dois terços são dos 11 vereadores que
ocupam cadeira na Casa. Disse que poderiam se ausentar até três
vereadores hoje que a votação poderia ser feita. E que regimentalmente
hoje não existe mais legalidade para suspender a presente sessão. E, na
sequência, indeferiu o pedido do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco.
Após, o Vereador Luiz Carlos Vick Francisco disse que a Câmara
Municipal deve fazer um boletim de ocorrência referente ao sumiço do
Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, visto que é estranha a ausência
dele por duas sessões, e questionou o Presidente se o Edil Reinaldo
Rodrigues da Cruz apresentou alguma justificativa. O Presidente disse
que o problema do vereador ausente é dele, e que a Câmara procurou
levar um ofício alertando-o e comunicando-o sobre a votação de hoje, e
que não recebemos nada até o presente momento e que não se sabe se
corresponde a problemas de saúde. Disse que teremos de aguardar a
vinda de algo do vereador, e que o mesmo correrá o risco de perder o
subsídio correspondente a duas sessões. O Vereador Luiz Carlos Vick
Francisco disse que concorda com o desconto do salário, e que está
preocupado com o Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz, que é
representante da população e que está sumido desde a semana passada
numa votação importante, e que deve ser feito B.O. (Boletim de
Ocorrência) para localizá-Io porque é uma situação grave. O Presidente
disse que não vê a necessidade de boletim de ocorrência para saber o
paradeiro do referido vereador, e disse que nada de anormal deve estar
acontecendo, caso contrário, a cidade estaria recebendo alguma
manifestação. E disse que a Câmara Municipal está com toda legalidade
para votação do projeto de decreto na data de hoje com o número de
vereadores presentes. Disse que quanto ao vereador ausente, ficará para
depois ele justificar à Câmara Municipal as razões que o levaram a não
participar desta sessão, e disse que não sabemos se ele poderá estar
presente na próxima sessão. Na sequência, o Vereador Vagner Basto, por
questão de ordem, fez uso da tribuna e pediu, como relator da CPI em
trânsito nesta Casa, o adiamento da votação por uma semana porque um
dos vereadores é investigado, e que se o mesmo participar desta votação
gerará parcialidade na votação. Disse que, mediante os fatos
apresentados na semana passada e outros mais, colocaria em
impedimento o Vereador Reschini. Disse que caso os mesmos não os
declarem suspeitos, com base na lei, porque o nosso Regimento Interno é
omisso com relação a isso, usa como base a Constituição Federal. E
aconselhou o Presidente a suspender a sessão por 10 minutos para
parecer jurídico, para ter uma votação imparcial, convocando, para tanto,
os suplentes, dando-lhe prazo de uma semana para eles tomarem ~'
conhecimento das Contas de 2017, a fim de ter uma votação imparcial. O
Presidente disse que quanto a omissão do Regimento Interno seria de
prorrogar novas sessões, e que o Regimento deu todos os direitos
necessários. Quanto a suspensão de dois vereadores para não votarem,

~~~"
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comunicou que eles votaram em todos os projetos que correspondem ao-' -.
Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020. Disse que antes desse projet,p, \l).,.rX ..
todos os demais projetos que adentraram à Casa, se teriam participaçâms ~
ou não de familiares, os referidos vereadores tiveram participação, ~1' .~

portanto, indeferiu o pedido do Vereador Vagner Basto. O Edil Vagner 1\ ~

Basto disse que entendeu sobre o vereador com relação a parentesco; no
entanto, com relação ao vereador investigado o Presidente não justificou
legalmente. O Presidente disse que não justificou porque não estamos
tratando aqui hoje da CPI; mas sim investigando as Contas da Prefeitura
Municipal de 2017, e neste caso o vereador era vereador também aqui na
Câmara Municipal, indeferindo novamente o pedido. O Vereador Basto
disse que a lei está aí para recorrer. Nesse sentido, o Presidente colocou
em votação o Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/20, de autoria das
Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças, rejeitando
as Contas do exercício financeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de
Descalvado. Os Vereadores Luis Guilherme Panone, Pr. Adilson
Gonçalves, Paulo Afonso Gabrielli Filho, Daniel Bertini, Luiz Carlos Vick
Francisco e Vagner Basto votaram a favor do Projeto de Decreto
Legislativo n.? 02/2020, pela rejeição das Contas do exercício de 2017 da
Prefeitura Municipal de Descalvado. Já os Vereadores Carlos Cesar
Paiva, Diego Rodrigues da Silva, Argeu Donizetti Reschini e Sebastião
José Ricci votaram contra o Projeto de Decreto Legislativo n.? 02/2020.
Diante do resultado da votação, o Presidente informou que o Projeto de
Decreto Legislativo n.? 02/2020 foi rejeitado por não ter alcançado o voto
de, no mínimo, dois terços dos membros da Câmara Municipal. Nesse
sentido, fica mantido o Parecer Favorável com ressalvas à aprovação das
Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de 2017, com
exceção feita aos atos pendentes de apreciação, conforme decidido pelo
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nada mais havendo
para ser tratado, encerrou a presente sessão, da qual, para constar, é
lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai
devidamente assinada. O pronunciamento e apartes na íntegra dos
Vereadores encontram-se em registro audiovisual, conforme Resolução
06/98, de 09 de setembro de 1.998.

SEBASTIÃO ~-RICCI
preSid~É

_ Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal.~
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• Contas de 2016 (Ainda não foram enviadas pelo Tribunal de Contas à Câmara Municipal) 

• Contas de 2015 

• Contas de 2014 
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ASSUNTO: 
KW SOBRE A REJEIÇÃO DAS CONTAS DA PREFEITURA xll "%RO' At, 

DESCAISADO-SP, DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017, I.DRA1 
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