
EXCELENTISSIMOS SENHORES VEREADORES PRESIDENTE, E
DEMAIS TNTEGRANTES DA COMISSÃO DE FINANÇAS E
ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR/SP.

DEFESA

referente a r. decisão exarada pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.

Pois bem, trata-se de parecer apresentado
pelo TCE referente às contas da Prefeitura Municipal de Monte Mor /Sp no
ano de 2017. Em síntese a r. decisão restringe ao fato de que embora a
Prefeitura Municipal, tenha conduzido com regularidade praticamente a
totalidade de seus atos, deixou de observar os preceitos referente ao déficit
orçamentário, ausência de recolhimento de encargos e pagamento de
precatórios.

Todavia, em que pese o saber dos Nobres
Conselheiros e seu costumeiro acerto, cremos que no presente caso
equivocou-se nos posicionamentos, e, suas razões aduzidas merecem ser
reformadas pela Câmara Municipal de Monte Mor/SP, pois os fatos que
alicerçaram a decisão não têm o condão de turbar, que seja, a bem realizada
forma de se administrar a Prefeitura Municipal de Monte Mor/Sp no
decorrer do ano de 2017, posto que calçada no escorreito procedimento
adotado pela legislação, quando dos procedimentos administrativos, na boa
doutrina e nas mais recentes jurisprudências que tratam da matéria,
inclusive aquelas emanadas desse E. Tribunal.

T.C. 006789/989/16-7
Contas Anuais - Exercício de 2Ol7

THIAGO GIATTI ASSIS brasileiro,
casado, portador da cédula de identidade RG n.o 25.262.384-8 SSp/Sp e
inscrito no CPF/MF sob o n.o 195.660.708-02, Ex prefeito de Monte
Mor/SP, respeitosamente por esta e na melhor forma de Direito, vem à
presença de Vossa Excelência para apresentar, como de fato por
apresentado tem, a presente



Feito estes esclarecimentos preliminares,
passaremos ao mérito dos apontamentos, que certamente não suportarão as
robustas afirmações como abaixo se demonstrará:

Na decisão exarada pelo E. Tribunal de
Conta em que aponta a falta de recolhimento, a situação está parcelada e
em dia, conforme restará combatida ao final da presente. Lembrando
inclusive que o município de Monte Mor/SP tem todas as certidões, quais
sejam CND e da Previdência Municipal. (Docs. Anexo).

Também com relação aos Precatórios houve
equívoco dos senhores julgadores do E. Tribunal de Contas. Pois conforme
consta na certidâo ora anexada o Tribunal de Justiça de São Paulo, órgão
realmente responsável para questão do pagamento dos precatórios certifica
a regularidade dos mesmos.

Da mesma forma com relação as finanças
do município, como todo os demais município brasileiros, atravessou a
crise financeira que se estendeu sobre o país. Porém, através de ações
inteligentes adaptou às dificuldades e passou a ter suas finanças muito bem
avaliadas possuindo inclusive "Nota A" no Tesouro Nacional. @oc.
Anexos). Na verdade, como dito a questão que realmente afetou as Contas
Anuais de 2017, foi a crise financeira que atingiu o País na época. Contudo
mesmo diante da crise, a Administração Municipal passou por um período
de dificuldades financeiras, mas manteve a Aplicação no Ensino na Ordem
de 26,88%o, Fundeb 100%o, Yaloização do Magistério 69,60yo e Aplicação
na Saúde em25,66%;o.

Resumidamente, infelizrnente, quando a
situação resta analisada sobre o prisma puramente legal pode ser
interpretada conforme a Decisão exarada pelo E. Tribunal de Contas.
Porém, quando observada por aqueles que residem no município há de ser
interpretada numa visão ampliada, pois durante todo ano de 2017 o
município manteve, sem nenhuma redução todo atendimento e em perfeito
funcionamento os serviços à população, como Saúde, Coleta de Lixo,
Educação com transporte de Alunos e merenda, dentre outros tantos como
manutenção e constnrções de obras importantes, asfaltamento dos bairros,
pagamento de servidores em ordem e muito mais.

Então, que fique claro que o resultado
deficitário de nossa execuçâo orçamentária deve ser analisado dentro do
contexto amplo em que o mesmo ocorreu. Como é sabido por esta E. Corte
de Contas, o exercício de 2016, assim como os de 2017 e 2018, foi de
extrema difi culdade econômica.



Segundo levantamento apresentado pelos
Nobres Conselheiros, quando relataram as contas do Governo do Estado do
mesmo exercício- 2017 - a inflaçâo apresentou uma taxa acima de l0oá
sofrendo um brutal aumento em relação ao exercício de 2015. Em igual
período o PIB Nacional sofreu uma queda de quase 40Á:

O PIB do Estado sofreu uma queda mais
abrupta, - aprofundando resultado já ruim apresentado em 2016 que situou
negativamente - contrariando previsão de crescimento da ordem de l,00yo
para2017

Neste contexto nossas contas foram
extremamente impactadas, e acreditamos, as contas dos demais entes
federados, como se verifica na análise realizada pelos conselheiros das
contas do govemadoq haja vista que no âmbito estadual o resultado foi
deficitário, mesmo com a utilização por parte do governo do Estado de
instrumentos indisponíveis para os entes municipais como, por exemplo, a
contração de financiamentos intemos ou extemos.

Se o govemo do Estado, com toda sua força
arrecadadora - lembremos que estamos no Estado economicamente mais
desenvolvido da Federação - não logrou êxito em encerrar o exercício em
equilíbrio, o que dizer dos governos municipais?

Não bastasse tais indicadores, o ente
municipal possui responsabilidades para com seus cidadãos que não podem
ser negligenciadas e que oneram cada vez mais nossas já combalidadas
finanças. Tratamos dos gastos mínimos com saúde e educação.

Apesar de serÍnos obrigados,
constitucionalmente, a gastar na área da saúde o mínimo de l5yo de nossas
receitas de impostos e de transferências com a saúde, no exercício sob
análise este gasto montou em 25,66%o (apurado pela fiscalização) ou seja,
gastamos na área da saúde l0,66yo a maior do que somos obrigados a fazê_
lo e não há como ser diferente, pois, os demais entes da federação - Estado
e União - tem, continuamente, transferido menos recursos para
desenvolvimento de programas na área.

Já neste quesito é perceptível que aplicamos
mais de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões) a mais do que nossa obrigação
legal, ou seja, caso nos restringíssemos a aplicação de l5o/o na saúde, não
apresentaríamos o défi cit apontado.

t



Temos, assim, uma verdadeira escolha, ou
seja, devemos nos ater a aplicação mínima para que enceremos nossas
contas em equilíbrio e deixamos de dar atendimento à população, que cada
vez procura mais o atendimento municipal, ou, damos atendimento
minimamente satisfatório e encerriunos as contas com pequeno desaj uste?

Na mesma sifuação encontra-se os gastos
com a educação. Aplicamos no ensino o total- 26,88% - quando estávamos
obrigados a aplicar 25%o. Mais uma vez o dilema se apresenta.

Devemos aplicar R$ 5.000.000,00 (Cinco
milhões) a menos em área tão fundamental para que possamos ter um país
minimamente civilizado, ou, devemos nos ater ao gasto mínlmo
constitucional para que tenhamos equilibrio das contas.

Nos parece que não temos opção, haja vista
que os demais entes da federação têm reduzido sua presença na resolução
dos problemas da população. Podemos, ainda, debater a questão de nossos
gastos de capital em 2017.

Como é de conhecimento dos Nobres Edis,
os entes municipais não possuem capacidade de investimento em razão do
comprometimento de sua receita, como já demonstramos. Desta forma
dependem de repasses de outros entes federados para que possam
desenvolver programas que impliquem em melhoria de sua infraestrutura
sendo que estes se concretizam através de assinafuras de convênios que
possibilitam o repasse de receitas de capital.

Para que estas receitas possam adentrar os
cofres municipais, necessário se faz que realizemos os processos
licitatórios e contratemos aqueles que se fizerem vencedores dos mesmos
para que, assim, os recursos sejam enviados. No entanto, apesar do ente
municipal cumprir com suas obrigações, nem sempre aqueles que assumem
o compromisso de realizar o repasse o fazem, pois, havendo quaisquer
dificuldades de caixa tais repasses são contingenciados deixando os
municípios em dificil situação, haja vista que aqueles programas bancados
com tais repasses muitas vezes começam a ser desenvolvidos sendo
suportados com recursos do próprio ente.

Não nos parece razoâvel que o ente
municipal seja duplamente prejudicado. A primeira tendo que arcar com
despesas que seriam suportadas com o repasse de recursos de outros entes
da federação; a segunda, com a interpretação desta Corte que eventuais
déficits são de responsabilidade do ente municipal.



No caso de nossas contas, como está
explícito no relatório exarado pelo E. Tribunal de Contas, as despesas e
receitas de capital apresentam um desequilíbrio, haja vista que recebemos
menos que empeúamos. Ou seja, só em programas de infraestrutura que
seriam bancados com recursos repassados pelo Estado ou pela União, o
desencaixe foi grande. Inclusive há jurisprudências sobre o assunto que
admite que se o déficit é resultado da irresponsabilidade de outras esferas
de govemo, e não do município, deverá ser relevado.

Por fim, lembramos que o valor do déficit
orçamentário apresentado é 4,99% que coÍresponde pouco mais de um mês
da receita do município. Assim sendo, referida situação é passível de ser
relevada pois, referido déficit não foi motivado de irresponsabilidade da
administração, mas, sim, por termos assumido demandas da população que
não podem deixar de ser atendidas nas áreas da saúde e da educação, além
daquelas despesas para as quais havia lastro em compromissos com outros
entes federados.

Somando-se a estes fatos, temos a
conjuntura econômica em que nosso orçamento foi executado sob forte
crescimento da inflação, refletindo no aumento das despesas, com retração
do PIB nacional e estadual, fazendo com que nossa receita não apresentasse
crescimento no mesmo nível do aumento das despesas, fato que ocorreu
também com as contas do Estado, apesar deste possuir muito mais poder
arrecadatório que os entes municipais.

Importante ressaltar que um resultado
positivo não representa, necessariamente, um bom desempenho da gestão
financeira, assim, como, um resultado negativo não deve ser visto como um
mau desempenho da gestão hnanceira, pois este pode ser decorrente de
uma redução do endividamento. O resultado dos cálculos realizados, de
acordo com o conceito da Secretaria do Tesouro Nacional, exposto no
MCASP 7" edição, demonstra que o resultado financeiro de nosso
município é positivo e não negativo, como exposto no relatório da
fiscalização, logo, pleiteamos a desconsideração deste apontamento.

Nosso índice de liquidez imediata,
apontado E. Tribunal de Contas, não representa qualquer problema para o
município, pois, conforme exposto no quadro apresentado pela fiscalização,
é composto por valores cuja exigibilidade não é imediata tais como os
valores dos Restos a Pagar não Processados; somados às consignações e
aos depósitos. Expurgando-se tais valores do total de nosso passivo
financeiro apresentado no relatório da fiscalização teríamos o índice
favorável.



Mesmo que não extraiamos nenhum valor
dos números apresentados pelo E. Tribunal o resultado que apresentamos é
coincidente com o índice apresentado pelo govemo do Estado nas contas de
2017 e que não mereceram reprimenda por parte de Tribunal de Contas,
assim, deveria ser dado o mesmo trataÍnento então dispensado ao govemo
do Estado neste quesito. Abaixo copiamos os dados extraídos do ielatório
apresentado pelo Relator das contas estaduais do mesmo exercício:

Da mesma forma quanto ao aumento de
nossa dívida consolidada não pode ser entendido, dentro do contexto que a
mesma ocorreu, já amplamente tratado na defesa apresentada à época.

Devemos lembrar que o exercício sob
comento, assim como o anterior e os posteriores, foram de extrema
dificuldade financeira com o não crescimento da receita e o aumento da
despesa, mesmo que não a realizemos na totalidade attoizada havendo
severa dificuldade no gerenciamento destas despesas gerando um aumento
da dívida consolidada.

No entanto, o total da dívida consolidada é
perfeitamente administrável posto que é de longo prazo.

Retomando
da Previdência Municipal registramos que

então o assunto so
a Prefeitura firmo

bre a questão
u acordos de

parcelamento com o IPREMOR. desta forma. Prefeitura efetuoua
regularmente o pasamento. Assim. não há preiuízo ao IPREMOR e aos
servidores munlclpals.

praticados
entendendo

Registramos
foram devidamente aprovados
as dificuldades enfrentadas

também, que todos os
pelo Legislativo local

atos
que,

nos exercícios nos quars os
parcelamentos ocorreram, aprovaram os citados parcelamentos.

econômica do país estava tão ,*,n'ffi*:[ni"fj:t[.IT án;.]'#n:
fez aprovar a Medida provisória n: 7g3, publicada no Diiírio oficial da
União, edição extra de 31105/ZOl7 que criou o pERI (programa especial de
regularização tributríria) que possibilitou o pagamento do valoi devido
pelas empresas em até 175 parcelas (14 anos e 7 meses) desde que se pague
a vista um pequeno percentual. É este o contexto. Não podemô, 

"nàrrã".como razoável que em época de extrema dificuldade alguns dogmas
peÍrnaneçam intocáveis.



Os entes municipais estão à beira da
falência, não por má gestão, mÍts por um severo estrangulamento financeiro
resultante do aumento das despesas, sobretudo nas áreas de saúde e
educação, pois, as esferas estaduais e federais estão, cada vez mais, se
eximindo de aplicarem recursos nestas áreas - lembremos que o Estado de
São Paulo aplica 12,12%o de seu orçamento na área, sendo que eslá
obrigado a aplicar 12,00% - restando ao ente de menor poder arrecadatório,
assumir os espaços deixados pelo Estado e pela União. Opções precisam
ser feitas diariamente em razão da extrema escassez de recursos.

Ademais, os parcelamentos não trouxeram
nenhuma dificuldade para o Instituto de previdência Municipal e estão
sendo pagos regularmente.

Isto posto, nosso pleito é no sentido da
relevação da situação, haja vista que o país - e o ente municipal mais que
os demais - viveram na época um momento de extrema dificuldade que
estrangulou as finanças municipais trazendo mais demanda para os
municípios.

Inclusive não podemos entender que a
união possa autorizar o parcelamento daqueles valores referentes aos
encargos sociais não pagos pela iniciativa privada - justo o ente mais
poderoso da federação - e os municípios sejam condenados por tomarem a
m:sm3 decisão que objetiva a obtenção de fôlego financeiro em tempos de
crise financeira para atender às demandas sociais geradas pera mesmá crise.

Desta feita, pleiteamos que o apontamento
aqui debatido seja analisado dentro da conjuntura em que o mesmo ocorreu
e que é de queda de arrecadaçâo e aumento das despesas, sobretudo, as
sociais que nos obriga a aplicar cada vez mais em saúde, educação e
assistência o
municipais.

Por sinal neste tópico, convém abrir um
parêntese.

Bem sabemos que é obscena a desigualdade
social no Brasil. Todo mundo já sabe dos números pavorosos a este
respeito, todos os diagnósticos já foram feitos, todas as promessas para
mudar o quadro também, mas, entra ano e sai ano, entra govemo sai
govemo, tudo continua igual ou pior. Aliás, este tema foi abordado no
Jomal Folha de São Paulo, cujo título é "país patina para enfrentar o fosso
social" colocando-o como a sexta nação mais desigual do mundo.

que contribui para combalir os já combalidos cofres



Não há sensacionalismo nestas colocações,
pois são fatos incontestes, e diante deles não há lugar para argumentação
contrária. Enfim, estamos em retilínea rota de colisão, motivo pelo qual um
toque de alerta aos govemantes seja mais do que necessário.

Ora, se o panorama está dificil para os entes
que tiveram maior poder de arrecadação, condição e oportunidade de
oferecer acesso aos serviços públicos, o que pode esperar a gigantesca e
crescente massa de pessoas atingidas pela crise?

foi dar melhores
descrito.

As mentes arejadas sabem que uma
prestação de serviço de educação e saúde de boa qualidade é a viga-mestra
de um município, e é indiscutível que, se neste ',nosso Monte Mor,'
aplicamos com seriedade, e, isto contribuiu para, ao menos, atenuar a
aflitiva condição dos nossos cidadãos. Além disso, com o trabalho
desenvolvido oferecemos a chance de inseri-los num mundo cada vez
melhor. A relação custo/beneficio para a comunidade de Monte Mor foi
patente, não exigindo a intervenção de um economista para elucidar a
questâo.

Em síntese, a decisão mordaz do E.
Tribunal de Contas, bem como sua postura atual tão somente baseados em
cálculo apresentado, sem nenhuma consideração social, nada mais são que
manifestações de críticos profissionais, que não conseguem vislumbrar a
necessidade, característica e situação específica de cada comunidade.
Talvez se utilizassem os serviços públicos de Monte Mor, tal como rede de
educação e saúde, o entendimento seria diferente (Este posicionamento
dispensa comentário).

Portanto, o que se buscou no ano de 2017
condições de vida a comunidade, conforme acima

Importante lembrar que pelo exato
entendimento do princípio da continuidade do serviço público, como é de
se depreender, significa que os serviços públicos não devem ser
interrompidos, dada a sua natureza e relevância, pois são atividades
materiais escolhidas e qualificadas pelo legislador como tais em dado
momento histórico, em razão das necessidades de determinada
coletividade. Como a qualificação, por lei, de determinadas atividades
como serviços públicos tem o condão de retirá-las do domínio econômico
por ahgurarem-se imprescindíveis à coletividade. Hoje, o principio da
continuidade dos serviços públicos é um princípio com valor
constitucional.



decontasnãoresistem",p.o,*'"':l;#:",':"ffi }.;lÍA::':"3#it"H
presente defesa. E, de todo o acima exposto, evidencia-se a total
regularidade dos procedimentos que se, porventura apresentaram evenfuais
vícios, foram estes apenas no aspecto formal, sendo perfeitamente passíveis
de serem relevados, o que desdejá se requer.

Diante disto, confiante no espírito de
Justiça que norteia- esse Egrégio Poder Legislativo, e invocando os áureos
suplementos dos Ínclitos Vereadores integrantes da Comissão, ficamos
serenamente no aguardo da decisão de Vossas Excelências, que bem
saberão sopesar os argumentos oferecidos, e em fase de Defesa prolatar o r.
Parecer, pela reformulação dos tópicos da Decisão do Tribunai de contas,
que apontou eventuais irregularidades nas contas da prefeitura Municipal
durante o exercício de 2017, e, ao final, emitindo parecer Favorável á e
pela regularidade das Contas, tudo isto como medida da mais lídima

JUSTICA !!!

Monte Mor em 22 de abnl de 2021

Thi o Assis



As prefeituras de quatro cidades * Indaiatuba, Jaguariúna, Monte Mor e Nova Odessa -
da Região Metropolitana de Campinas (RMC) cõnquistaram o conceito A do Índice de

Capacidade de pagamento (Capag) do Tesouro Nacional, que dirulgou recentemente o

resultado da análise dos balanços do exercício de 2019. A nota rnixima da capag, um dos

principais indicadores financeiros do Brasil, responsável pelo diagnóstico da situação

irnanceira de estados e municipios, retrata uma gestão resçrcnsável e de controle das

fmanças públicas.

o objetivo da análise, que tem escala de avaliação até a letra D, é apresentar de forma

simpies e transparente os dados dos órgãos públicos e o cumprimenÍo das regras previstas

na Lei de Responsabilidade Fiscal.

A metodotogia do cálculo. estabelecida por portaria publicada pelo Ministério da Fazenda

em novembio de 2017, é composta por três indicadores: endividamento, poupança

coFente e índice de liquidez. Logo, avaliando o grau de solvência, a relação entre receitas

e despesas correntes e o cenririo do caixa, chega-se ao resultado. Os conceitos e variáveis

utilizadas e os procedimentos a serem adotados para o estudo foram definidos em poÍtaria

de 2018.

A Prefeitura de Indaiatuba, gerida por Nilson Gaspar (MDB)' informou' em nota, que o

resultado é fruto de um trabalho administrativo consistente e constante, pautado nos

princípios da responsabilidade fiscal. "Isto soÍnente é possível quando os pilares de uma

Administraçâo ,âo o 
"omp.omelimento 

e a seriedade. Nossa folha de pagamento é

honrada mJn-salmente, assim como os pagaÍrentos de noSsos fomecedores e de nossos

financiamentos são realizados pontualmente, sem atrasos, demonstrando o respeito pelos

recursos que o cidadão recolhe aos cofres públicos e por todos os envolvidos no processo

de planejamento para a manutenção e desenvolvimento de Indaiatuba", encerra o texto.

Já o secretário de Negócios Jurídicos de Jaguariúna, Fabiano urbano, comentou que o

desempenho é reflexo das boas práticas administrativas e financeiras implantadas pelo

prefeito Gustavo Reis (MDB). "Isso demonstra a austeridade e a seriedade da atual gestão

na administraçào financeira do municipio", afirma urbano. Explicou ainda essas ações

planejadas previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas

públicas.

Urbano destaca que todos os indicadores são favoráveis, especialmente o baixo nível de

endividamento dà Prefeirura de Jaguariúna, um dos quesitos considerados na avaliação.

'§egundo a legislação vigente, o endividamento de um órgão público pode atingir, no

máx-imo. 200ú das receitas correntes líquidas, e hoje Jaguariúna tem 2,82o/o", explicou'

Monte Mor e Nova Odessa

secretário de Finanças de Monte Mor, Eduardo Roberto Lima Júnior, enaltece a adoção

de politicas públicas que respeitam o erário. Frisa também que. desde 2013, a cidade vem

investimentà acima do minimo estipulado pela Constituição Federal em Saúde e

Educação, além de manter a despesa com pessoal em 40,860Á, índice bem abaixo do limite

prudencial de 54vo. A seriedade, eficiência e responsabilidade na gestão fiscal, pontua.
i'será mais um legado que o prefeito Thiago Assis (MDB) deixará para o municipio ao

fmal desta sua passagem".

A secretária de Finanças e Planejamento de Nova Odessa, Mara Beatriz A. Kilmeyers,

enfatiza que a posiçào de destaque do município transparece a forma conservadora e

consciente com que o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza (PSDB) conduz a cidade.



"Todos os anos, olharnos para a previsão orçamentária com muita cautela e
responsabilidade. Acompanhamos as entradas de recursos mês a mês e realizamos os
investimentos de fonna criteriosa, sempre observando as necessidades essenciais do
município. [...]Desta forma, temos conseguido equilibrio financeiro e orçamentário nos
últimos anos, com superávit e contas aprovadas", afirmou.

Campioas obtóm conceito C

Com conceito C, a Prefeitura de Campinas, maior cidade e sede da RMC, que é
administrada por Jonas Donizette (PSB), informou que teve nota A no indicador i, por
estar abaixo do índice de endividamento e do limite de despesas com pessoal previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e tamMm po. cump.ir a aplicação de rêcursos em
Saúde e Educação. o texto informa que a cidade trabalha para melhorar os indicadores II
e III referentes às poupança corrente e liquidez. respectivamente.



"Todos os anos, olhamos para a previsão orçamentiiria com muita cautela e
responsabilidade. Acompanhamos as entradas de recursos mês a mês e realizamos os
investimentos de forma criteriosa, sempre obsewando as necessidades essenciais do
municipio. [...]Desta forma, temos conseguido equilibrio financeiro e orçamentítio nos
últimos anos, com superávit e contas aprovadas,', ahrmou.

Campinas obtém conceito C

Com conceito C, a Prefeitura de Campinas, maior cidade e sede da RMC, que é
administrada por Jonas Donizette (psB), informou que teve nota A no indicador i, por
estar abaixo do indice de endividamento e do limite de despesas com pessoal previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e tambem por .u.piir u aplicação de rêcursos em
saúde e Educação. o texto informa que a cidade trabalha para melhorar os indicadores II
e III referentes às poupança conente e liquidez, respectivámente.
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MINISTÉEO OA FAZENDA
SocretaÍi. ds Rcc.lta Fadarrl do BErll
PÍocuÉdorle-Gârll d. F.:ând! Nlclonll

CERTIOÀO POslrlVA COT EFEITOS T'E.I{E.GArÍYA DE OÉBrrOS AEIENVOS Ao.B TRIBUTOS
FEDER ,t E A Dtyroe ewl oe uiúo

l{omr: Ul{lGlPlO OE mOmE IOR
CxPJ: a5.7E7.ô52/0OOÍ{O

Rossatvado o diÍsito d€ 8 Fazorúa Nacionea oobrar g inrc:ri/6Í quáirquoÍ dÍvidas dor*ponsabilidadc do sujoir,o pa.sivo acima rocnÜíhado qúí ücri,,, 
" 
õ, opuraàar, ó catfccoo que:-

l constam débitos âdminrstrados pera socÍâ!âria da Rec€i'a Fod'rar do Bras, (RFg) comexigibi,dadê susp€nsa nos lêÍmos do art. 151 o, L"i nis.tzz, de 25 de outubÍo de 19ô6 _
Código Tributário Nâcionâl (CTN), ou oOieto O" a*iaao iudicial quê det€rminâ suadesconsrderação paÍa fins de ceíificaÉo oa .Ç"rariáaJ" iiicar. áu ainoa nao ,encioos: e 

- - -

2 consram nos sistemas da procuradoria Gorar da Fazonde Nacionar (PGFN) dóbir6 inscÍitosem OÍvrda Aliva da Uniáô (OAU) com er,gibfidadê susp€n"" no. t"rr*" do aÍt .l5i do CTN.ou garantidos Ín€diante b€ns ou direito", ã, co,.,,' erüfuos àa Fa.zanda eriorica em proccssos
9 exgg'rÉo- fiscd. ou obreto, de- decisao iuo;AJ qriãi"-Ãr, sua dêsconsideraÉo para finsde ceítificâçào dâ rêgularidade fiscat.

confoÍme disposto no§ arts. 205 e 206 do cÍN, este doqJmonto tem os mesÍnos Bfeitos ds certidãon€gativa.

Esta cêítidâo-é várida para o estabel€smento mâtriz o suas r ,is e, no câ§o d€ enta fedeÍdNo. paratodos os óígãos e tundos púbricos oa ad'nrnrsúaçâo J,ÃG 
"'ãtG"uraoos. 

netere-se ã-J;Ail;sujeito passivo m âmbito da RFB e da pGFN 
" 

ào,"ng"l^orslã 
"" 

*nr,uriçoo sociais prevrstasnas díneas a'a ?'do parágraÍo único do arL r1 úa iài? aãiã,'ã" zl oeiurtro'oeig.ii.-

A 8csitsÉo desta certidão ôstá coírdroonâdâ à veÍificação da sue âubnticidsde ne rntemer. no§êndeí!çoc <hüp://rô.gov.bÊ ou <hrF://wwwpgÍn. gov.bÊ.

cer&lâo sniütla gratuitârnsnlê corn bas6 n6 poftÊía colrJunts RFB/PGFN nc 1.751, d€ 2,1012014.
FTiüde âs t6:36:4í do dia 21 t12tzolg <noÍa e dat Oe ÉÃru.;: -
Vá[dr Eg 2008/20í8.
Oódbo do oondo da cerrkJáo: 5Sff).SAA7.SDDÀBCC!qJaüilrlt râqrt o.J crn€nde invaltderá .rr" Oocrr*ú. -



cERÍTDÃO

CERTIOÀO POSITIVA CO ÊFE]ÍOS DE NEOANVA DE OÉ$TOS REIITIVOS AO3 TR]BUÍOS
FEDERAIS E À DIVTDA ATIVA DA U IÃO

Nome: UNICIPIO DE MONTE MOR
CNPJ: 45.787.6521000í-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscÍev€Í quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima idenüficado qu€ vioíem a ser apuÍadag, é cefiiícâdo que:

1. constem débitos âdministrados p€la Se€Íelaria da Recoita Fedêrel do Bra'§l (RFB) com
exigibilidade suspensa nos têrmos do art. lst da Lei n' 5.172, óe 25 de outubro de 1966 -

Código TÍibutáno Naoonal (CTN), ou otliêto de decisâo iudicial quê detêrmina sua

desconsideração para fins de cêÍtificeÉo da regulaÍidade fiscal. oa, ánda nâo ve'ncidosi e

2. constam nos sistemas da Procuradoria.Geral da Fazenda Nacional (PGFN) dêbitos inscÍitos

em Divida Ativa da uniáo (DAU) cofil exigibilidade susPênsa nos termos do aÍl. 151 do cTN.

ou garântidos mediante bens ou diraitos, ou co.n embaÍgos da Fszênda Pública eín processos

de ãxecução fiscal. ou objeto de d€cisáo rridicial que determina sua d€sconsidêÍação Para frns

de c€rtilicaÉo da regularidâde fisc8l.

conforme disposto nos aÍts. 205 e 206 do cTN, esie documento tem os mesmos eÍêilos da certidão

negativa.

Esta ceífidáo é válida para o estabelecimcírto matriz e sues ffiais e' no ceso de ente fedeÍabvo' pa'a

tã-ã" Orgããr ã'nrnáos pOOlicos da admirÚrrr8Éo diÍeta â.êle ün(r{ados. RefêíÊse à sitraçào do

lffii";";;; arúit" ãa RFB e da pGFN e ábraqe, ind6ivê es conüibuiÉês sociais píeüstas

náã"riÁ:"",",, d, do parágraÍo único do aÍt 11 da Lêi nô 8.212, dê 24 de iulho & 1991.

A aceitaÉo desta certidáo esÉ condacionade à vêÍilÍcaçáo de sue eüenticidadê na lntêÍnêt' nos

eÍdeÍGços <http://ÍS'gov.bÍ> ou <htp:/'u/\flw pgft 'go/'br''

Gêítidão ãÚtiiía girstritameÍ e com b€sc na PoílaÍi8 conjuntia RF8/PGFN nc 1 751' de 210'201rt'

E ttilda à" 082T ti 3 ú dia 1Bt12D018 <hoí' s data do BrasÍlie>'

Vâída até í6/0612019.
óoaút" conrUe da ceÍtdâo: 82í0.BE4c'3078''A2D
Ouaõret ra*ra * emenda invalidará estê documenlo'

Nova Consulta EPr.9aÍ8 Da9úa
Dta lmPtaaao

I

tat12J20la

3RA5IL A.ê!5o à lntormàfào

E ttalo Oa a ua Oa C-toto

Plrtlclp. Scivl§ot L.Sltlaêo c.nàlt

7e 
ReertaFederar 

ü

Õ-
TUNISTÉRIO OA FAZENDA
Scci.t í1. da Rrc.lta Fcdcral do Brúll
PÍocuràdoÍlr4cral d! Frz.nd! Nrclonal, It'



refox. http3://scrvic6.Í€ccita.fazcnda-gov.br/Scwicoú/ccíidrdcNDco...

rI ISTÉRIO OA FAZENDA
SacrEt Íla da Rocolt Foderal do Br.3ll
ProcuradoÍlr-G€r.l dr F.z.ndt Nacloml§

!

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATÍVA DE DÊB|TO9 RELAT|VOS AO9 TRIBUTOS
FEOERÂIS E À OfuIDA ATIVA OA UT{IÃO

NoÍn.: ârUNlClPlO OE mONTE OR
CNPJ: .í5.7E7.652000í -56

Ressâlvado o direito de â Fazende Necionâl cobÍaÍ a inscÍever quailquer dlvidâs dê
responsabilidad€ do suieilo pa$ivo âcima idofitificado quo visÍom a ssí apuÍades' Ó ceÍtifrcado que:

1. conslam débilos âdminislrados p€la SecÍsteria da Roc€ila Fsdorel do Brasil (RFB) com
ex(?ibiliiâde suspensâ nos lêÍmoa do art. l5l da Lôi no 5.172,6e 25 do otttubro de 1966 '
Código TribuláÍio Nacional (CTN), ou obieto de dêd8âo iudiclel qu€ dclêímina §uâ

desconsideraÉo pâre fins dê ceíificaçáo da reguleÍir€d€ fucsl, ou ainda nâo voncidos: e

2. constam nos sistemas da Pro€uÍadoÍia-Gêral da Fazende Nacional (PGFN) déb os inscÍítos

em Oividâ Atíva da Uniáo (DAU) com ôxigibilirsde suspensâ nos toÍÍlos Oo 8Ít- í51 do CTN,

ou g€rantidos mêdianle bens ou diÍeitos, ou com embargos da Fazênda PÚblica em PÍoce$os
de ãxecução tscal, ou obieto tte decisâo iudicial que deteÍmine sua dBsconsid€Íaçáo para fins

de cerlificaÉo dia regularidade fiscal.

Con oÍÍne disposto nos arts. 205 ê 206 do CTN, este documento tem os mosmos eíêitos da cêíidão
negâtiva.

Esta certidão é válida para o estabêlecimer o matriz e sua8 filiais e, alo câ8o dê entê fed€Íetivo, pâcl

todos os óÍgáos e funàs publicos da adminislração diráa a êle viÍtculsd6s. Re16úÊ.sê à tÚtúâÉo do

sujeito pasivo no âmbito da RFB e da PGFN ê àbrang-e indu§ive as cdlÚibuiçôB sociliilt pÍe't istas

úi attries a'a'o do parágr8Ío único do aÍt. 11 da Lei n" 8.2í2, d€ 24 de julho de 19et'

A acêitação desta ceÍtidão está coÍdicionada â verficação dê srre âutênti:rilade na lnteíÍr€t' nos

êfl deÍeços <htts://ÍÊ. gw.bÊ ou <hl$:/wtvvt''Pgh'got''br''

c€íidão emitide gratuitamentê com basê na Poítarie conluntt RFBTPGFN no 1 .751. dê z10fã)14.

Emilida à§ 11:(n:ô7 do ÜB 13n0f2gm <tlr,rao dela dê Brasllie>'

Válira dé f tAnO21.
ô&bo O. -ttttote da c8Ítidáo: cgBF 735E'FDAF'2CC0

OuaÉs esrra ou €ínende im,aldará estê doa'ínonto'
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO f,STADO DE SÃO PAULO
DEPRE 5.2 - Serviço de Gestões das Dívidas, Conciliações e Rateios
dos Depósitos - Letras I a P
Endereço: Rua dos Sorocabanos, 680
lpiranga - CEP 04202-001 - São Paulo - SP
Fone: (ll)2272-6347 - E-mail: depre5.2@dsp jus.br

PS

cuR'l' ()

O Tribunal de JustiÇa do Estado de São
Paulo, pessoa juridica de direito
público, neste ato representado pefo
CoordenadoÍ da Diretoria de ExecuÇões
de Precatórios e CáTculos DEPRE,
Desembargador WandeÍfey José FedeÍighi,
no uso de suas atribuiÇões,

Certifica, para os devidos fins de direito,
que a PREFEITURÀ MUNICIPAL DE MONTE MOR por apresentar mora
em 25/03/20f5 foi enquadrada no Regj-me Especj-al de
Pagamento de precatórios instituido pela Emenda
Constitucional- n' 99117 promulgada em 1,4/12/2017.
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A partir da inclusão no Regime Especi,al o
Municipio êstá depositando as parcelas nas contâs especiais
administradas por este Tribunal de .fustiÇa, com as quais
são pagos os precatórios do aludido Ente, provenientes da
JustiÇa Comum Estadual, Federa_1" e da Justiça do Trabalho.

DEPoTtanto, a PREFEITURA MUNTCI PAL
em situação de e'li 'rqrLência no que
precatórios.

MONTE MOR

refere aoencontra-sê
pagamento de

(trinta) dias
A presente certidão tem validade de 30
contados a partir da sua emissão.

São Paulo, 09 de junho de 2020.

IÍÀIIDERI,EY EEDERTGEI
Deseml:argador Coordenador da

Diretoria de ExecuÇões d.e pÍecatórjos e Cáfcufos
DEPRE

D(rcUMENTO ASSINADO DICITALMENTE NOS TERMOS DA LEI I I.4I9l2IXt6,
CONFOR.IUE IMPRESSÃO À MARGEM DIREITÀ


