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GABINETE DA DIRETORIA - UR-13

Excelentíssimo Presidente,

. ~.
Cumprimento-vos e, ao ensejo, disponibilizamos o link de acesso à cópia do Processo

eTC-4521.989.18-6, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Descalvado,
exercício de 2018, para os fins previstos no artigo 31, parágrafo 2°, da Constituição Federal,
combinado com o artigo 150 da Constituição do Estado de São Paulo.

link: httRs://camaras.tce.sR..,gov.br/arguivos/57 45A8612CD6D96E5815A8C22E4508A3/sftR/(

As instruções para download e visualização da cópia digital podem ser obtidas em:

httRs://camaras.tce.sR..,gov.br/arguivos/A8EE4869276DB800585F20C9DCE94FE2/sftR/instn

Solicitando que este documento seja assinado para comprovação do recebimento,
. apresento a Vossa Excelência os protestos de distinta consideração.

Respeitosamente,

14 :3J!'" . 112020 026759 PRQTOOJul
. AUNE CR1STINA R, ~\RLO~

Secretária executIva
RG 13.452.367-0



, < FOLHA(S) ~E PROTOCOLO"\

~ltmra Jlllunitipal ~t ~tstalíta~Il
Estado de São Paulo

[NOTIFICAÇÃO
-------

em 13 de novembro de 2020

Ofício n.o 232/2020

Processo TC-4521.989.18-6

RECEBI(EMOS)
Data ..2g.JJJ~iA

Horário:~ h 09 ••~.---=~~~~----~"'lnatura:~/"t/l. ~

Excelentíssimo Prefeito:

O Egrégio Tribunal de Contas do Estado

de São Paulo disponibilizou à Câmara Municipal de Descalvado o

Processo TC-4521.989.18-6, referente às Contas da Prefeitura

Municipal de Descalvado do exercício financeiro de 2018.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte

de Contas decidiu emitir parecer favorável à aprovação das Contas da

Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de 2018, com exceção

feita aos atos pendentes de apreciação por parte daquele r. Tribunal

As referidas Contas de 2018 agora

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

e 211 do Regimento Interno desta Casa, conforme consta da folha t
anexa.
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Ao
Excelentíssimo Senhor
ANTONIO CARLOS RESCHINI
Prefeito Municipal de
Oescalvado/SP

~)V lvJO s.s/ 11/P l-.::>

/S-.OÔ hs-

~

. ", (

Estado de São Paulo

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-4521.989.18-6, referente às Contas do exercício financeiro

de 2018 da Prefeitura Municípal de Oescalvado.

Para a elaboração de defesa, segue

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

4521.989.18-6, conforme disponibilizado 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
Presid
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DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO QUE

TRATAM liDA TOMADA DE CONTAS DO PREFEITO"

SEÇÃO II
DA TOMADA DE CONTAS DO PREFEITO

Artigo 209 - O Prefeito deverá encaminhar à Câmara e ao
Tribunal de Contas do Estado a sua prestação de contas relativas
à gestão financeira, orçamentária e patrimonial do Município, no
prazo estabelecido em lei.
Parágrafo único - As contas da Mesa da Câmara serão por ela
encaminhadas ao Tribunal de Contas.

Artigo 210 - Recebido o processo com o parecer do Tribunal
de Contas, a Câmara Municipal assegurará o contraditório e a ampla
defesa ao Prefeito, notificando-o para que apresente defesa no
prazo de 60 (sessenta) dias, observando-se, posteriormente, a
seguinte tramitação:

I Decorrido o prazo estabelecido neste artigo, o
Presidente encaminhará o processo às Comissões de Justiça e
Redação e de Orçamento e Finanças para que emitam parecer conjunto
dentro do prazo de 30 (trinta) dias.

II - O parecer concluirá por projeto de decreto
legislativo.

III - Concluído o projeto de decreto
Presidente encaminhará fotocópia do mesmo e
Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento
vereadores e ao Prefeito, para conhecimento.

legislati vo, o
do parecer das
e Finanças aos

IV - Decorridos 10 (dez) dias úteis contados após o
recebimento da fotocópia referida no parágrafo anterior, o projeto
de decreto legislativo será incluído na ordem do dia da sessão
ordinária subsequente.

V - O Presidente dará clencia ao Prefeito sobre a data
de votação do projeto de decreto legislativo, assegurando-lhe o
direi to 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 da
matéria.

VI - Desde o seu recebimento, o processo com o parecer
do Tribunal de Contas estarão disponíveis para consulta e extração
de fotocópias aos vereadores e ao Prefeito.

Artigo 211 - Não aprovadas pelo Plenário as contas, ou parte
delas, será todo o processo, ou a parte rej eitada, remetido à
Comissão de Justiça e Redação para que, dentro do prazo de noventa
dias, indique as providências a serem tomadas pela Câmara
Municipal.



EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO
MUNiCíPIO DE DESCALVADO - ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Ofício n? 232/2020
Te - 00004521/989/18-6

ANTONIO CARLOS RESCHINI, brasileiro, casado, portador
da Cédula de identidade nO7.820.709-5 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:

Da tempestividade

Por meio do ofício 232/2020 houve notificação para apresentar
defesa referente ao processo referenciado, no prazo de 60 dias contados do
recebimento, a respeito das contas do exercicio de 2018.

o recebimento ocorreu dia 25/11/2020, logo tempestiva a
presente defesa.

Da Defesa

Em sessão realizada na data de 10/03/2020, a Segunda
Câmara do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, junto aos autos
do TC 004521.989.18-6, foi emitido "Parecer Favorável às contas da
Prefeitura Municipal de Descalvado, relativas ao exercício de 2018,
excetuados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal."

Foi ainda, determinado:

« a expedição de ofício à Prefeitura Municipal,
recomendando que: regulamente o sistema de Controle
Interno de modo a dar cumprimento integral ao art. 74 da CF;
adote medidas eficazes para melhorar os índices de Eficiência
da Gestão Municipal - IEG-M, especialmente aqueles
indicadores que obtiveram conceito C - "Baixo Nível de
Adequação"; limite a abertura de créditos adicionais e a
realização de transferências, remanejamentos e/ou
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É de ressaltar que nas manifestações assim foram

transposições eo .percentual de inflação previsto para o
período; registre corretamente as pendências judiciais no
Balanço Patrimonial; adote mecanismos para controle dos
gastos com combustíveis em todos os setores municipais,
bem como adote providências para a destinação apropriada
ou recuperação dos veículos em desuso; elabore o
levantamento geral de bens móveis; regularize os
apontamentos efetuados quando das Fiscalizações
Ordenadas relativas à Tesouraria e ao Transporte Escolar;
regularize a situação funcional dos servidores que se
encontram desempenhando funções diferentes daquelas
inerentes aos cargos para os quais foram nomeados;
regularize os cargos comissionados que não possuem as
características de direção, chefia e assessoria; elimine a
contração de elevado número de horas extras de caráter
habitual; encaminhe dados fidedignos ao Sistema Audesp; e
dê atendimento às Instruções e às recomendações desta
Corte. "

De grande relevância, informar 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.

fundamentadas:
Dessa forma, caminhou o município na

direção do Princípio da Gestão Equilibrada esculpido no § 1°,
artigo 1° da LRF. Este é o ensinamento constante do manual
básico disponibilizado no site desta E. Corte "Gestão Financeira
de Prefeituras e Câmaras Municipais com as regras do último
ano de mandato e da legislação eleitoral" -páginas 38/39, item 3.3
que trata do déficit orçamentário: ...[Todavia, um déficit orçamentário
pode ser absolutamente lícito, desde que amparado no superávit
financeiro do exercício anterior. É bem a isso o que se refere o
art.43, §1°, I, da Lei nO4.320, de 1964]. Assim, quanto à gestão
orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, não
encontramos óbices a serem apontados. Ressalvamos,
entretanto, que o posicionamento aqui adotado não alcança os
aspectos pertinentes às demais áreas de atuação desta ATJ.

[...]
Outra manifestação da Assessoria técnica do

Tribunal manifestou no sentido de que "os tópicos de maior
relevância atenderam à legislação reguladora e aos precei~os
constitucionais, quais sejam: RESULTADO DA EXECUÇAO
ORÇAMENTÁRIA, APLICAÇÃO NO ENSINO, APLICAÇÃO DO
FUNDEB, APLICAÇÃO EM AÇOES DE SAÚDE, DESPESAS COM
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PESSOAL E TRANSFfrRÊNCIA AO LEGISLATIVO, somos S.M.J.,
pela emissão de PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇAÕ DAS
CONTAS DA PREFEITURA MUNICVIPAL DE DESCALVADO,
relativas ao exercício de 2018, sem embargo, contudo, das
recomendações sugeridas.

[...]
Observada a adequação da instrução

processual, respeitadas as garantias constitucionais do contraditório
e da ampla defesa, o Ministério Público de Contas do Estado de
São Paulo, de acordo com as conclusões da digna Assessoria
Técnica (evento 122), opina pela emissão de PARECER PRÉVIO
FAVORÁVEL, porém COM RECOMENDAÇÕES, uma vez que as
Contas de Governo, apesar de se apresentarem dentro dos
parâmetros legais e dos padrões esperados pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, possuem falhas que demandam
ações corretivas.

Oportuno ainda, citar parte do que consta do Voto proferido,
quando que julgamento das contas em questão:

"
Consoante consta do Relatório Prisma 2018, o Município
alcançou média geral de resultado "B", considerado, portanto,
efetivo perante os critérios de avaliação do IEGMITCESP.

o Poder Executivo Municipal observou a aspectos
relevantes no exame das contas, tendo em vista o
cumprimento dos mandamentos constitucionais relativos
às despesas com Ensino, Saúde e Transferência de
Recursos à Câmara Municipal.

o Município pagou integralmente as dívidas judiciais no
exercício de 2018, sendo igualmente quitados os
requisitórios de baixa monta.

As prescrições leqais inerentes à utilização dos recursos
do FUNDEB e à valorização do magistério foram
igualmente cumpridas.

Houve o regular recolhimento dos encargos.

A execução orçamentária do exercício de 2018 se mostrou
deficitária em 0,07% (R$ 81.411,58), amparada integralmente
pelo resultado financeiro positivo do exercício anterior (R$
5.280.663,94).

Quanto às falhas apontadas no Relatório de Fiscalização,
considero que não possuem qravidade suficiente para
macular as contas em apreço; no entanto, cabem
recomendações ao Chefe do Poder Executivo para adoção de
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medidas corretivas de modo a evitar reincidência,
especialmente em relação ao Ensino e à Saúde, bem como
aos desacertos ocorridos no Pessoal.

... " (Grifado/Negritado)

Do que constante junto ao Voto condutor, pode-se constatar
a seriedade com que este signatário vem tendo com sua administração
frente a Prefeitura Municipal de Oescalvado.

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 realizadas no
aspecto administrativo.

Dessa forma, das recomendações feitas pelo Egrégio Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, que já estão sendo objeto de correção, passo
doravante a manifestar:

~ regulamente o sistema de Controle Interno de modo
a dar cumprimento integral ao art. 74 da CF;

A presente recomendação já fora amplamente cumprida, vez
que o Município, editou a Lei Municipal nO4.488 de 29 de setembro de 2.020, da
qual "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 00 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 00
MUNICíPIO DE DESCALVADO", bem como editou o Decreto nO5.348, de 19 de
outubro de 2020, que dispõe sobre a regulamentação da lei municipal n° 4.488, de
29 de setembro de 2020, que criou o sistema de controle interno do Município de
descalvado.

~ adote medidas eficazes para melhorar os índices de
Eficiência da Gestão Municipal - IEG-M, especialmente
aqueles indicadores que obtiveram conceito C - "Baixo
Nível de Adequação"

Quanto ao presente recomendação, vale registrar que:

A Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento, Obras e
Serviços Públicos, já elaborou os Termos de Referência para contratação de
empresas especializadas em elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana e
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, sendo porém,
encontrado dificuldades quanto a manifestação de interesse das empresas para
apresentarem propostas para a composição de estimativa de custo e consequente
processo licitatório, sendo por essa razão ainda não ter sido realizada a licitação.
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Também, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos - SEMARH finalizou a elaboração do termo de referência para
a contratação de empresa para elaboração do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos que também irá contemplar a elaboração de planos específicos
e a efetiva coleta seletiva.

Vale ainda ressaltar, que a Estação de Tratamento de Esgotos
do município foi inaugurada no ano de 2.020, estando em operação, conforme
licença CETESB nO73000090-Processo 43/00039/8, desde a data de 12/08/2020.

Importante ainda informar, que os resíduos sólidos
domiciliares e comerciais gerados no murucrpro são levados até a área de
transbordo por caminhões coletores próprios do município, com coletas diárias
executadas por servidores públicos municipais.

Já os materiais inservíveis, os mesmos são coletados em
caminhão carroceria, no mínimo duas vezes por semana, alternando-se os locais,
em razão da ausência de programa.

Ainda, fora editada a Lei Municipal nO4.417 de 25 de março de
2.020, criando a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil,
regularizando-se assim a falha apontada.

Também, de vital importância informar que possíveis
ocorrências, relacionados às chuvas intensas com quedas de árvores,
desmoronamentos e danos causados na cidade, são acionadas as Secretarias
Municipais como SEMARH, SEAP e SPDOSP, em conjunto com seus servidores,
que trabalham nas estradas rurais, na limpeza pública, na pavimentação asfáltica,
serviços gerais, operadores de máquinas, motoristas de caminhão de transporte
de lixo, etc. dão apoio para o atendimento das necessidades de cada evento.

Logo, pode-se verificar que o Município nunca esteve
desemparado quanto essa questão.

Vale também ressaltar que, uma vez que a Lei Municipal
citada acima é de março de 2.020, e diante da pandemia (Covid-19), da qual teve
seu início no Brasil também em março de 2.020, ficaram prejudicados a
capacitação, o treinamento de agentes, a identificação de locais de áreas de risco,
a realização do plano de contingência e o estudo de avaliação, o que, quando da
regularização da atual situação vivenciado pelo mundo (pandemia Copvid-19),
serão retomados.

Logo, contatado que, estão sendo adotadas medidas eficazes
para melhorar os índices de Eficiência da Gestão Municipal - IEG-M.
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~ limite a. abertura de créditos adicionais e a
realização de transferências, reman ejamen tos e/ou
transposições ao percentual de inflação previsto para o
período;

Conforme manifestação da área técnica de contabilidade da
Prefeitura (Secretaria de Finanças) no ofício SF 003/2021, para as
suplementações de dotações orçamentárias a lei 4.320/64 não prevê limites em
percentuais para que ocorra, sendo exigido apenas o contido na referida lei, isto é,
o disposto nos art. 40 a 43 (superávit financeiro, excesso de arrecadação ou
anulação).

Os valores suplementados por meio de créditos especiais se
deram em função da utilização do superávit financeiro apurado no balanço
patrimonial do exercício anterior, bem como os realizados por excesso de
arrecadação atenderam ao artigo 42 da Lei 4.320/64.

Com referência ao remanejamento de dotações tem sido
observado o programa funcional dentro de uma mesma unidade orçamentária
para cumprir ação pretendida, de acordo com as necessidades não previstas
inicialmente.

Além disso, nos termos do art. 6° da Lei 4141/2017 (LOA para
o exercício de 2018) e do art. 11 da Lei 4119/2017 (LDO) havia previsão para
remanejamento de dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e
pensionistas, dívida pública, precatórios judiciais e despesas a conta de recursos
vinculados, diante de necessidades e situações imprevistas na lei orçamentária.

Desta forma, mesmo estando dentro da legalidade, medidas
estão sendo adotadas para atender as recomendações expedidas.

~ registre corretamente as pendências judiciais no
Balanço Patrimonial;

Conforme manifestação da área técnica de contabilidade da
Prefeitura (Secretaria de Finanças) no ofício SF 003/2021, os valores dos
precatórios pagos na gestão de um determinado exercício financeiro somente
serão levados a conta patrimonial por ocasião do relatório de pagamentos
reconhecidos pelo Tribunal de Justiça, portanto, um precatório pago em dezembro
por vezes só serão reconhecidos pelo Tribunal no próximo exercício.

Desta forma, recomendação são situações administrativas
pontuais, que já houve determinação para solução da recomendação.
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~ adote mecanismos para controle dos gastos com
combustiveis em todos os setores municipais, bem como
adote providências para a destinação apropriada ou
recuperação dos veiculos em desuso;

A Prefeitura Municipal, há tempos vem implementando
sistemáticas para efetivo controle de combustíveis em todos os setores
municipais.

Alguns veículos da marca/modelo VW-Kombi, em sua maioria
tem apresentado defeito no marcador de combustível, dificultando o controle
efetivo do consumo e obtenção da média de consumo de combustível.

De qualquer forma, será determinado que o Setor
responsável, relate ao departamento de frota, todos os veículos que apresentem
odômetro defeituoso ou inoperante, para sua efetiva regularização.

Vale, entretanto consignar, que alguns poucos veículos muito
antigos, inexistem peças para seu devido reparo, o que dificulta o efetivo controle
de combustível.

Conforme informado junto ao item seguinte, está sendo
providenciado o levantamento geral de bens móveis de todas as Secretarias e
respectivos Setores pertencentes à municipalidade.

Uma vez finalizado o mesmo, ter-se-á condições de serem
adotadas as medidas legais quanto à destinação e ou recuperação quanto aos
veículos citados.

elabore o levantamento geral de bens móveis;

Conforme exposto no item anterior, o responsável pelo
Controle Interno, já solicitou oficialmente o levantamento geral de bens móveis de
todas as Secretarias e respectivos Setores pertencentes à municipalidade,
levantamento este que estão sendo entregues junto a Seção de Controle Contábil
de bens Patrimoniais.

~ regularize os apontamentos efetuados quando das
Fiscalizações Ordenadas relativas à Tesouraria e ao
Transporte Escolar;

Diversas foram às ações adotadas pela Secretaria/Setor
envolvido, buscando a regularização dos apontamentos apresentados, onde sua
maioria já se encontrada plenamente regularizadas, e, as que por ventura ainda
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~ regularize os cargos comissionados que não
possuem as características de direção, chefia e
assessoria;

não tenham sido, que se diga sem maiores relevâncias a comprometer a
seriedade no trato com a coisa pública, estão sendo pela Secretaria/Setor
responsável, adotadas providências.

~ regularize a situação funcional dos servidores que
se encontram desempenhando funções diferentes
daquelas inerentes aos cargos para os quais foram
nomeados;

A Prefeitura Municipal possui alguns servidores
desempenhando funções diferentes daquelas inerentes aos cargos para os quais
foram nomeados, situação que ocorre em razão de determinações médicas.

Mesmo assim, estarão sendo verificadas possíveis outras
irregularidades, para adoção das providências cabíveis.

Informo que, quanto a presente recomendação, todos os
cargos de chefias estão sendo ocupados por servidores efetivos da Prefeitura
Municipal, conforme art. 9° da Lei Municipal n° 4.055/2016 à exceção do cargo de
Chefe a Seção de Música que não consta na citada Lei como sendo obrigatório
ser provido por servidor efetivo.

Quanto aos demais cargos comissionados, sua quantidade
esta de acordo com o TAC assumido junto a Promotoria Pública Estadual e
aprovado por esta E. Casa de Leis no ano de 2016, sendo que todos possuem
plenas características de direção, chefia e assessoria.

~ elimine a contração de elevado número de horas
extras de caráter habitual;

As horas extras realizadas se baseiam no que disciplinado no
Decreto Municipal nO4.209/2014, onde algumas Secretarias justificam as horas
extras realizadas pelos servidores, sendo que as horas de fato são realizadas em
razão de necessidade.

A exemplo da Secretaria Municipal de Saúde, o setor de
transporte de pacientes para outros municípios, na maioria das vezes, depende de
disponibilização de vagas, sem que haja hora pré determinada para que isso
ocorra, sendo que, uma vez constatada a necessidade, faz necessário a
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encaminhe dados fidedignos ao Sistema Audesp;

realização desse transporte, o que demanda muitas vezes, na necessidade de
realização de horas extraordinárias.

De qualquer forma, está sendo realizado controle rigoroso por
todas as Secretarias Municipais, vez que somente é autorizado a realização horas
extraordinárias quando efetivamente necessário.

Já houve a detecção da inconsistência já tendo sido solicitado
sua correção junto à empresa contratada e responsável pela Tecnologia da
informação no que consiste ao Sistema Gestão Pública.

Possíveis equívocos, logo que detectados, são prontamente
corrigidos e esclarecidos, ressaltando que, as possíveis falhas, que se digam
meramente formais, em nada comprometem a seriedade com que vem sendo
tratadas as contas públicas.

~ e dê atendimento às Instruções e às
recomendações desta Corte. "

De tudo o que apresentado, bem como, do que se pode
verificar in loco, constata-se que esta Prefeitura Municipal, vem seguindo a risca
todas as instruções e recomendações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo.

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.

Ainda, todas as recomendações no caso apresentadas 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.

Também, de grande importância informar, que o resultado da
decisão emanada junto às contas ora analisadas, fora publicada junto ao Diário
Oficial do Poder Legislativo em 22/09/2020, ou seja, em plena Pandemia do
novo Corona Vírus (Covid-19) onde muitas das recomendações, 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, inexistindo quaisquer motivos para rejeição das contas em
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questão, ainda mais se levarmos em consideração todas as dificuldades
impostas pela Pandemia que assola o mundo na atualidade.

Oportuno ao caso, fazer menção do que decidido pelo Tribunal
de Contas da União, em voto condutor, proferido junto ao Acórdão 4486/2013-
Segunda Câmara, julgado em 30/07/2013, relator AROLDO CEDRAZ:

"...É preciso avaliar a gravidade da irregularidade
praticada e o contexto em que ela ocorreu. No caso de
processo de contas, em particular, ela deve ser avaliada no
âmbito da gestâo da entidade como um todo. Considero
que uma irregularidade pontual e que envolve baixa
materialidade, como se está tratando neste processo, não
deve levar ao julgamento pela irregularidade das contas
do responsável. ..." (Negritado/Grifado)

É o que de fato ocorreu, pois, o Egrégio Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, quanto às constas de 2.018, EMITIU PARECER
FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DAS CONTAS, com unanimidade dos órgãos
técnicos do TCE/SP ( ATJ, MPC, Secretaria-Diretoria Geral) sendo que, possíveis
recomendações revelam uma possível irregularidade formal, pontual e de baixa
materialidade, não comprometendo as contas de todo o exercício analisado.

Portanto, não há qualquer motivo técnico/jurídico para a
reprovação das contas referente ao exercício de 2.018, razão pela qual
requer-se pela sua aprovação das contas do exercício em análise por parte
desta Digna Casa de Leis.

Atenciosamente,

Descalvado, 22 de janeiro de 2.021.
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CEP.13.690-000

Descalvado, 21 de janeiro de 2021.

Ofício SF- 003/2021

Assunto: Defesa contas 2018 Câmara Municipal

Em atenção ao Despacho da Sra. Nllsa Fátima Botaro e
ao requerimento datado de 15 de janeiro de 2021, onde o Senhor Antonio Carlos
Reschini pugna pela prestação de informações a respeito dos seguintes pontos
do qual segue elencado com as respectivas respostas:

1 - Os motivos da abertura de créditos adicionais e a realização de
transferências, remanejamentos e/ou transposições em percentual de acima do
previsto no período.

Para as suplementações de dotações orçamentárias a lei 4.320/64 não
prevê limites em percentuais para que ocorra sendo exigido apenas o
contido na referida Lei:

TíTULO V

Dos Créditos Adicionais

Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na
lei de Orçamento.

Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

111 - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção
intestina ou calamidade pública.

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto
executivo.
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Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos
disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no
DOU, de 5.5.1964)

§ 1° Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: (Veto
rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
DOU, de 5.5.1964)

(Veto rejeitado no

11 - os provenientes de excesso de arrecadação; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

111 - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em Lei; (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realiza-Ias. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 2° Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a
eles vinculadas. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964)

§ 3° Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças
acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do
exercício. (Veto rejeitado no DOU, de 5.5.1964) (Vide Lei nO6.343, de 1976)

§ 40 Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-a
a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício.
5.5.1964)

(Veto rejeitado no DOU, de

Art. 44. Os créditos extraordinários s ·rão abertos por decreto do Poder Executivo, que dêles dará
imediato conhecimento ao Poder Legislativo.

Art. 45. Os créditos adicionais terão \ gência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos,
salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e extraordinários.

Art. 46. O ato que abrir crédito adicion'l indicará a importância, a espécie do mesmo e a classificação
da despesa, até onde for possível.

2 - Quais as providencias que estão sendo adotadas para registrar corretamente
as pendencias judiciais do balan o patrimonial, em especial dos pagamentos de
precatórios efetuados nos exercícios de 2017 e 2018.

Os valores dos precatórios pagos na gestão de em um determinado
exercício financeiro somente serão levados a conta patrimonial por
ocasião do relatório de pagamentos reconhecidos pelo Tribunal de
Justiça, portanto um precatório pago em dezembro por vezes só serão
reconhecidos pelo tribunal no próximo exercício.
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Coloco-me à disposição para outros esclarecimentos,
se necessários.

Atenciosam~

Antonio Aparecido Rischini
Contador

Ana cristin~~e Lima
Contadora

Il.mo. Senhor
Antonio Carlos Reschini



Ofício n,oOS/2021
Processo n,o 126/2020 - Câmara Municipal de Descalvado
Ref.: Processo TC-4521,989,18-6 alusivo às Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado
do exercício financeiro de 2018

. Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO

lIustríssimos Vereadores:

Como já é do conhecimento dessa nobre Comissão, a

Câmara Municipal de Oescalvado recebeu do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, o Processo TC·4521 ,989,18·6, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Oescalvado do exercício financeiro de 2018,

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte de Contas

decidiu emitir parecer favorável à aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Oescalvado

do exercício de 2018, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte daquele r.

Tribunal.

Ao receber o Processo TC-4521 ,989,18-6, o Legislativo

Oescalvadense, em observância às disposições contidas no Artigo 210 do Novo Regimento

Interno, notificou, por meio do Ofício n.? 232/2020, o Prefeito Municipal Antonio Carlos Reschini,

responsável pelas Contas do exercício financeiro de 2018, para apresentação de defesa dentro

do prazo de 60 dias.

Tempestivamente, na data de 22 de janeiro de 2021, o

Prefeito Municipal apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolada neste Legislativo sob n.?

026960.

/0001-29

1
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Estado de São Paulo

Agora, consoante previsto no Artigo 210, inciso I, do

Novo Regimento Interno, encaminhamos a essa r. Comissão de Justiça e Redação o Processo

n." 126/2020, contendo, nele, os autos do Processo TC-4521.989.18-6 e a defesa apresentada,

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.

À
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



RECEBI(EMOS) ,
Data 0..2 I o~I c2oo7l'f~-INO:ário:~- mjQ

fAS~inatura:

Como já é do conhecimento des~~"~~b;··C::-·~::·~=i-::ss::§!:'.o~:::ã------·-_-I

Câmara Municipal de Descalvado recebeu do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo, o Processo TC-4521.989.18-6, referente às Contas da Prefeitura Municipal de

Estado de São Paulo

NOTIFICAÇÃO

Ofício n.o 06/2021
Processo n.o 126/2020 - Câmara Municipal de Descalvado
Ref.: Processo TC-4521.989.18-6 alusivo às Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado
do exercício financeiro de 2018

Em 25 de janeiro de 2021.

lIustríssimos Vereadores:

Descalvado do exercício financeiro de 2018.

A E. Segunda Câmara da Colenda Corte de Contas

decidiu emitir parecer favorável à aprovação das Contas da' Prefeitura Municipal de Descalvado

do exercício de 2018, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por parte daquele r,

Tribunal.

Ao receber o Processo TC-4521.989.18-6, o Legislativo

Descalvadense, em observância às disposições contidas no Artigo 210 do Novo Regimento

Interno, notificou, por meio do Ofício n.? 232/2020, o Prefeito Municipal Antonio Carlos Reschini,

responsável pelas Contas do exercício financeiro de 2018, para apresentação de defesa dentro

do prazo de 60 dias.

Tempestivamente, na data de 22 de janeiro de 2021, o

Prefeito Municipal apresentou defesa por escrito, a qual foi protocolada neste Legislativo sob n.?

026960.

Rua Presidente Kennedy, 675 - Bairro Novo Jardim Belém - PABX: (19) 3583-9299 - CNP J: 54.0
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Estado de São Paulo

Agora, consoante previsto no Artigo 210, inciso I, do

Novo Regimento Interno, encaminhamos a essa r. Comissão de Orçamento e Finanças o

Processo n." 126/2020, contendo, nele, os autos do Processo TC-4521.989.18-6 e a defesa

apresentada, 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, li, do Regimento Interno da Casa).

No ensejo, apresentamos-lhe protestos de elevada

estima e apreço ímpar.

PR. ADIL,Q\,IIV\.:'Y

À
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



Estudo de São Paulo

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES PERMANENTES DE JUSTiÇA E

REDAÇÃO E DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Processo TC-004521.989.18-6

Processo n.? 126/2020 - Câmara Municipal de Descalvado

Ref.: Contas da Prefeitura do Município de Descalvado do exercício

financeiro de 2018

Vem à consideração destas Comissões o Processo TC-

004521.989.18-6, encaminhado pelo Colendo Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo, através de sua Unidade Regional de Araraquara - UR/13, alusivo à

Tomada de Contas da Prefeitura do Município de Descalvado do exercício de

2.018, de responsabilidade do Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos

Reschini.

o Egrégio Tribunal de Contas, por sua r. Segunda Câmara, em

sessão realizada em 10 de março de 2020, exarou Parecer FAVORÁVEL às

Contas da Prefeitura Municipal de Descalvado do exercício de 2018,

excetuando-se os atos pendentes de apreciação.

A Unidade Regional de Araraquara - UR-13, responsável pelo

exame in loco, elaborou Relatório apontando o seguinte, in verbis:

"CONTROLE INTERNO - falta de regulamentação do Sistema; não foram
emitidos quaisquer relatórios de acompanhamento; amostras de documentos
colhidos pela Fiscalização demonstram a ausência de posicionamento do
Controle Interno em relação aos processos que deveriam passar pela sua
análise, indicando falta de efetividade; o responsável pelo Controle Interno
também é responsável pelo setor de Contabilidade.
IEG-M - l-PLANEJAMENTO - íNDICE "B" - ausência de estrutura e de cargo
especifico para as atividades deste segmen~pon:;iS
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, Estado de São Paulo

pelas atividades do planejamento não recebem treinamento e não se dedicam
exclusivamente a essa tarefa; falta de criação da Ouvidoria; metas e ações
incompatíveis com as unidades de medida, e justificativas genéricas quando do
não atingimento das metas no relatório de atividades; a LOA não apresenta o
demosntrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os
objetivos e metas constantes do Anexo de Metas Fiscais; o Anexo de Riscos Fiscais foi
elaborado sem previsão de passivos contingentes e demais riscos
fiscais passivos; descumprimento de determinação desta Corte em relação a
ajustes necessários na LDO acerca de compensação de valores
previdenciários do exercício de 2013.

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMNETÁRIA - alterações orçamentárias
excessivas, correspondentes a 30,95% da despesa fixada inicialmente;
investimentos realizados equivalentes a 2, 15% da receita arrecadada total.
DíVIDA DE LONGO PRAZO - ajustes da ficalização nos balanços da
Prefeitura, decorrentes da manutenção de registros de precatórios liquidados e
pagos; aumento expressivo do endividamento de longo prazo da Prefeitura
(316,76%), em decorrência de ajustes contábeis de saldo de parcelamento de
débitos tributários e contrato de financiamento para investimentos na área de
saneamento.

PRECA TÓRIOS o Balanço Patrimonial não registra corretamente as
pendências judiciais, em razão da ausência de lançamentos contábeis dos
pagamentos efetua dos nos exercícios de 2017 e 2018.

DEMAIS ASPECTOS SOBRE RECURSOS HUMANOS - divergências entre o
quadro de pessoal apurado durante a fiscalização in loco e aquele informado
ao Sistema Audesp; existência de cargos comissionados que, pela natureza
das suas funções ou por sua nomenclatura genérica, não se coadunam com as
características, de chefia, direção e assessoramento; a Prefeitura possui
diversos cargos de chefia que contrariam o princípio da razoabilidade;
existência de cargos com requisito de escolaridade incompatível com o nível
exigido para as áreas de atuação; existência de vários servidores em desvio de
função; pagamento de horas extras de forma habitual e acima da quantidade
permitida em lei; somente um cargo de contador provido, sendo insuficiente
para suprir a demanda de trabalho.

IEG-M - l-FISCAL - íNDICE "B" - os incentivos fiscais concedidos com o
objetivo de atrair investimentos e proporcionar o desenvolvimento econômico e
social não são permanentemente avaliados quanto à eficiência e ao alcance do
retorno e resultados esperados; falta de instituição da CIP.

BENS PA TRIMONIAIS - ausência de controles de tráfego e abastecimento
informatizados; falta de adoção de providências quanto à destinação
apropriada ou a recuperação dos veículos em desuso, situação agravada pela
ausência de cronograma de manutenção preventiva ou de substituição da frota
municipal; falta de elaboração do inventário geral de bens móveis; ausência de

e-=
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Estado de São Paulo

reavaliação de ativos, além do que o valor do patrimônio indicado no Balanço
Patrimonial não reflete a realidade.

FISCALIZAÇÃO ORDENADA - TESOURARIA - persistência de ocorrências
verificadas quando da Fiscalização Ordenada.

APLICAÇÃO NO ENSINO - déficit de 76 (setenta e seis) vagas nas creches
municipais, para crianças com idade entre O a 3 anos.

IEG-M - I-EDUC - íNDICE "B" - detectadas inadequações que impactaram
negativamente o índice e requerem atuação da Administração Municipal.

FISCALIZAÇÃO ORDENADA - TRANSPORTE ESCOLAR - persistência de
ocorrências verificadas quando Fiscalização Ordenada.

IEG-M - l-SAÚDE - íNDICE "B" - detectadas inadequações que impactaram
negativamente o índice e requerem atuação da Administração Municipal.

IEG-M - I-AMB - íNDICE "C" - falta de implantação dos Planos de Gestão de
Resíduos da Construção Civil e do Plano Municipal de Saneamento Básico; o
Município não possui cronograma de manutenção preventiva ou de substituição
da frota municipal.

IEG-M - l-CIDADE íNDICE "C" - o Município não possui Planos de
Contingência da Defesa Civil e de Mobilidade Urbana; ausência de estudos
atualizados de avaliação da segurança das escolas e dos centros de saúde;
falta de capa citação de seus agentes para ações de Defesa Civil, além de não
possuir mapeadas ameaças potenciais; falta de levantamento para
identificação de risco para intervenção do Poder Público.

IEG-M - I-GOV TI - íNDICE "B+" - falta de divulgação na internet do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação; a Prefeitura não possui documento formal
publicado que estabeleça procedimentos quanto ao uso da TI pelo funcionários
municipais; a página eletrônica do Executivo não divulga informações relativas
aos repasses realizados a entidades do terceiro setor por exercício.

ATENDIMENTO À LEI ORGÃNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO
TRIBUNAL - atendimento parcial às Instruções e às recomendações do
Tribunal. "

Conforme consta dos autos, as Assessorias Técnicas, sob os aspectos

econômico e jurídico, opinaram

recomendações.

compela dasaprovação contas,

~ .... -

<=-~ .)
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· Estado de São Paulo

Na mesma esteira, a Chefia de AT J subscreveu as manifestações das

Assessorias Técnicas no sentido da emissão de parecerfavarável, com proposta

de recomendações ao Prefeito para que:

1. adote medidas eficazes para melhorar os

índices de Eficiência da Gestão Municipal-IEG-M;

2. estabeleça limite para abertura de créditos adicionais e transferências,

remanejamentos e transposições condicionado à inflação projetada para o

período;

3. regularize e/ou não reincida nas falhas apontadas no Relatório de

Fiscalização, principalmente nos setores de Precatórios, Pessoal,

Educação e Saúde.

Depois disso, o ínclito Ministério Público de Contas também opinou pela

emissão de parecer favorável, com recomendações.

o Conselheiro Relatar, Dr. Renato Costa Martins, acolhendo as unânimes

manifestações da Assessoria Técnica Juridica (econômica, jurídica e chefia)

e do douto Ministério Público de Contas, votou pela emissão de parecer

favorável às contas de 2018 da Prefeitura local, excetuados os atos

pendentes de julgamento pelo Tribunal.

Em sessão realizada em 10 de março de 2020, a E. Segunda Câmara do

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pelo voto dos

Conselheiros Renato Martins Costa, Presidente e Relator, Dimas Ramalho e

do Substituto de Conselheiro Samy Wurman, decidiu emitir parecer favorável

à aprovação das contas da Prefeitura de Descalvado do exercício de 2018,

exceção feita aos atos pendentes de apreciação pela Corte de Contas.
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Estado de São Paulo

Por fim, o Tribunal de Contas, por meio do Ofício n.? GCRMC n?597/2020,

subscrito por seu Conselheiro- Presidente, comunicou ao Prefeito Municipal,

Sr. Antonio Carlos Reschini, que a E. Segunda Câmara da Corte Bandeirante

emitiu Parecer Favorável à aprovação das contas do exercício de 2018,

processo TC-004521.989.18-6, com recomendações indicadas no voto,

nos seguintes termos:

1) regulamente o sistema de Controle Interno de modo a dar cumprimento integral

ao art. 74 da CF;

2) adote medidas eficazes para melhorar os índices de

Eficiência da Gestão Municipal - IEG-M, especialmente aqueles indicadores

que obtiveram conceito C - "Baixo Nível de Adequação";

3) limite a abertura de créditos adicionais e a realização de transferências,

remanejamentos e/ou transposições ao percentual de inflação previsto para o

período;

4) registre corretamente as pendências judiciais no Balanço Patrimonial;

5) adote mecanismos para controle dos gastos com combustíveis em todos

os setores municipais, bem como adote providências para a destinação

apropriada ou recuperação dos veículos em desuso;

6) elabore o levantamento geral de bens móveis;

7) regularize os apontamentos efetuados quando das Fiscalizações

Ordenadas relativas à Tesouraria e ao Transporte Escolar;

8) regularize a situação funcional dos servidores que se encontram

desempenhando funções diferentes daquelas inerentes aos cargos para os quais

foram nomeados;

9) regularize os cargos comissionados que não possuem as características de

direção, chefia e assessoria;

10) elimine a contração de elevado número de

horas extras de caráter habitual; 11) encaminhe dados fidedignos ao Sistema

Audesp;

12) dê atendimento às Instruções e às recomendações desta Corte.

____ ~_~Mf r
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Estado de São Paulo

Ao receber o referido Processo da Corte de Contas, o Legislativo

Descalvadense, em observância às disposições contidas no Artigo 210 do Novo

Regimento Interno, notificou, por meio do Ofício n.? 232/2020, o Prefeito

Municipal para apresentação de defesa dentro do prazo de 60 dias.

O Chefe do Poder Executivo, por sua vez, apresentou defesa escrita no

tempestivo prazo, protocolada sob n.? 026960.

Deste modo, o Parecer Prévio e a precitada defesa foram lidos e

analisados pelas comissões signatárias.

Em que pesem os desacertos apontados nas Contas do exercício de

2018, as comissões signatárias coadunam com o entendimento da Egrégia

Segunda Câmara do Tribunal de Contas, calcado nas manifestações da

Assessoria Técnica Jurídica (Econômica, Jurídica e Chefia) e do douto MPC, no

sentido de aprovar as contas em exame, com exceção feita aos atos pendentes

de apreciação.

Assim sendo, as Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e

Finanças exaram parecer pela aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de

Descalvado do exercício financeiro de 2018, com exceção feita aos atos

pendentes de apreciação, de conformidade com o parecer prévio emitido pela

Corte de Contas, e apresentam, por conseguinte, o incluso Projeto de Decreto

Legislativo n.? 02/2021, consoante previsto no Artigo 210, 11, do Regimento

Interno.

Sala de Reunião das Comissões,
em 03 de março de 2021.

ed fiI!J-~~)_
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 02/2021

Autoria: Comissões de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças

APROVA AS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCALVADO
REFERENTES AO EXERCíCIO FINANCEIRO DE 2018, NA FORMA QUE
ESPECIFICA.

o Presidente da Câmara Municipal de
Descalvado, Estado de São Paulo, faz saber
que o Legislativo aprovou e ele promulga o
seguinte Decreto Legislativo:

Artigo 1° - Ficam aprovadas as Contas da Prefeitura Municipal de
Descalvado referentes ao exercício financeiro de 2018, em consonância com o
Parecer Prévio exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, no Processo TC-004521.989.18-6, bem como nos termos dos
fundamentos constantes do Parecer Conjunto emitido pelas Comissões
Permanentes de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças da Câmara
Municipal de Descalvado, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação
por parte da referida Corte de Contas.

Artigo 2° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

CO

Plenário "Vereador Mário Joaquim Filla",
em 03 de março de 2021.

I~SÃO DE J\~,ÇA E REDAÇÃO:
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Vice-Presidente
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