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Fiscalização apontaram a ocorréncia de media mensal de 43,02 horas extras realizadas por 

servidor. Ademais, apurou-se a existência de servidores realizando mais de duas horas extras 

por dia, situaçAo em desacordo corn art. 59 da CLT (evento 11.65, tls. 20/21). 

Nesse contexto, a Fiscalizaçäo ainda correlacionou tais irregularidades corn o 

crescimento da dIvida de precatOrios (59% entre 2015 e 2016), sendo que a major pane da 

sobredita obrigacAo refere-se a Justiça do Trabaiho. 

Nessa senda, a Prefeitura deve promover imediato ajuste quanto a atual situaçAo 

da sobrejornada, no sentido de evitar a caracterizaçao de habitualidade, e dar adequado 

atendimento a legislacao trabaihista, a firn de evitar novas açOes judiciais. 0 controle das 

horas extras deve balizar-se pelos princIpios da economicidade e da eticiência, e ocorrer 

mediante prornocäo de adequado planejamento dos serviços do ente, garantindo que a 

extrapolaçAo da jornada regular de trabaiho dos servidores tenha lugar apenas em situaçöes 

excepcionais e devidamente justificadas. 

Ainda, cabe mencionar crItica elaborada pela Eminente Conseiheira Cristiana de 

Castro Moraes, ao apreciar as contas da Prefeitura de ItapirapuA Paulista (TC-271 1/026/15), 

igualmente aplicaveis nas contas ora em exame: 

"Ademais, no tocante ao pagamento de tiaras extra do ponto de vista do gestao 
responsdvel deveriam ter sido sopesadasas questöes que dizem respeito ao valor ma/s 
elevado do ho rdi-jo extrao rd/ndrio em relaçdo a tiara regular; hem como, que a 
realização da sobrejornada é prejudicial cia interesse páblico primdrio, na medida em 
que prejudica a saUde do trabalhador e reduz a qualidade dos serviços prestados a 
coin/v/dade". 

Finalmente, C preciso que a Administraçao adote providéncias necessárias ao 

exato cumprimento da lei (art. 71, inc. IX, da Constituiço Federal e art. 33, inc. X, da Constituiçao 

Estadual) e aprimore a gestão nos seguintes pontos: 

1. Item 3.1.1 - atente a demanda municipal de educaçäo infantil, corn o fito de universalizar, ate 2016, pré-
escola para as crianças de 4 a 5 anus e axnpliar a oferta de vagas em creches de forma a atender, no minimo, 
50% das crianças de ate 3 anos ate 2024, de acordo corn a Meta I do Piano Nacional de EducacAo (Lei 
Federal 13.005/2014); 

2. Item 3.1.2 - providencie Os ajustes necessârios a Em de obter o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros) Para Os prédios das escolas da Rede Municipal de Ensino; 

3. Item 3.2.2 - providencie Os ajustes necessários a Em de obter o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros) Para os prédios das escolas da Rede Municipal de Sadde; 

4. Item 7 - institua Piano Municipal de Saneamento Básico. em atendimento an disposto nos artigos 11, 17 e 
19 daLei 11.445/2007; 
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5. Item 7 - thstitua Piano Municipal de Gestão Integrada de Residuos S011dos, em atendimento ao disposto no 

art l8daLei 12.305/2010; 

6. Item 7 - edite Piano de Mobilidade Urbana, em respeito an art. 24 da Lei 12.587/2012; 

7. Item 9 - adote medidas concretas para 0 efetivo funcionamento do Sistema de Controle Interno, desde a 

designaco de apenas servidores efetivos para a Setor, ate a elaboraçao periddica de relatórios, 

disponibilizando-os a fiscalizaçao deste Tribunal, em cumprimento ao art. 74 da Constituiçäo Federal e ao 

art. 35 da Constituicäo Paulista; 

8. Item 14.3 - averigue a real necessidade de realização de elevado nilmero de horas extras pelos servidores, 

evitando que esta excepcionalidade se tome rotiieira 

9. Item 16 - estude as apontamentos realizados pela Fiscalização Ordenada quanta as impropriedades 

constatadas na efetivaçao da Transparência Municipal; 

10. Item 16 - divulgue na página eletronica da Prefeitura, de forma atualizada, todo os demonstrativos 

relacionados no caput do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (PPA, LDO, LOA, balanços do 

exercIcio, parecer prévio do TCE, ROE e RREO). 

Acerca de tais recomendaçOes, é preciso alertar a Origem que a reincidéncia 

sistemática nas faihas incorridas poderá culminar no juízo desfavorável das contas relativas a 

exerelcios vindouros, sujeitando ainda o responsável as sançOes previstas no art. 104 da LCE 

709/93. 

Por Em, caso haj a juntada de qualquer novo documento on pronunciamento nos 

autos, nisto inclulda a manifestaçao de órgão técnico desta Corte de Contas, desde já se requer 

vista, nos termos do art. 70, § 1°, do Regimento Interno, c/c art. 3°, inc. I, da Lei 

Complementar no  1.110/2010, a fim de que o Ministério Pdblico de Contas, atuando como 

fiscal da ordemjurIdica, possa ter acesso a todos os elementos da instrução processual. 

São Paulo, 17 de abril de 2018. 

RAFAEL ANTONIO BALDO 
Procurador do Ministério Pübljco de Contas 

IVKNIS 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO 

GABINETE DA CONSELHEIRA CSTIANA DE CASTRO MORAES 

C 

-c 
PARECER 

oz 

TC-4303/989/16 
Prefeitura Municipal: JardinópoJ.is. 	 B  

Exercicio: 2016. 
Prefeito(s) : José Antonio Jacornini. 
	 go 

<a 

Pessini (OAB/SP n o  300.841). Advogado(s) Renato Chaves 
Procurador(es) de Contas: Rafael Antonio Baldo. 

(DZ 

EMENTA: NUNICIPIO: JAROINOPOLIS. CONTAS DO EXERCICIO: 
2016. Aplicaçio total no ensino: 25,62%. Investirnento 
no rnaqistério - verba do FtJNDEB: 71,44%. Total de 
despesas corn FUNOEB: 100%; Investirnento total na saüde: 
35177%; Gastos corn pessoal: 46,54%; Resultado da 	om 
execução orgarnentária: Deficit - 2,51%. PARECER 
FAVORAVEL A APROVAAO DAS CONTAS DA PREFEITURA, CON 
REC0MENDAc0ES. 

w o  
Vistos, relatados 0 discutidos Os autos. 

A E. Prirnoira Câmara do Tribunal do Contas do Estado 
do 	São Paulo, 	em Sessão de 	08 	do maio do 2018, 	polo 
voto 	da 	Conselhoira 	Cristiana 	do 	Castro 	Moraos, m 
Relatora, 	bern 	como, 	dos 	Conselheiros 	Edgard 	Camargo 

S1 

Rodrigues, 	Presidonte, 	e Sidney Estanislau Beraldo, 	na 
RZ 

conformidade 	das 	correspondontes 	notas 	taquigráficas, Rm 
emitiu parecer 	favorável 	a 	aprovação 	das 	contas 	da Ow Prefoitura 	Municipal 	do 	Jardinópolis, 	exercicio 	do 
2016, 	excecâo 	feita 	aos 	atos 	pendontes 	de 	apreciacao 
por oste Tribunal. QK 

Dotorminou, 	outrossim, 	a 	margem 	do 	Parecer, 	a om 

oxpodicão 	de 	oficio 	ao 	Executivo 	Municipal, 	corn 	as 
recornondaçoes constantes do voto, juntado aos autos. 

Dotorminou, 	por 	fim, 	a 	inspocão 	dosta 	Corte 	do Ca, 

Contas quo so certifique das correçöes anunciadas e das 
situaçôos determinadas/recomondadas na docisAo. 

-fl -v 

Em 	so 	tratando 	do 	procodimonto 	eletronico, 	na M O 

conformidade 	da 	Resolução 	n o 	01/2011, 	o 	relatório 	e 
voto, 	born 	como, 	os 	demais 	docurnontos 	que 	compoem Os 

autos 	poderão 	ser 	consultados, 	mediante 	regular 
cadastramonto, 	no Sistema do Processo EletrOnico - e- 
TCESP, na página www.tco.sp.gov.br . 

ENDEREcO: Av. Rangel Pestana, 345 PrOdlo Anexo - Centro - SP- CEP 01017-906 
PABX 3292-3266 	INTERNET: www.tce.spgov.br  



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

Presente a Dra. Leticia Formoso Delsin Matuck 
Feres, DD. Representante do Ministério Püblico de 
Contas. 

Publique-se. 

São Paulo, 28 de ruaio de 2018. 

EDGARD CaNARGO RODRIGUES - Presidente 
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CRISTIaNA DE CASTRO MORAES - Relatora 
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al TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

PRIMEIRA CAMARA 	SESSAO DE 08/05/2018 
	

ITEM NQ 055 

TC-004303/989/16 
Prefeitura Municipal: Jardinópolis. 
ExercIcio: 2016. 
Prefeito(s); José Antonio Jacomini. 
Advogado(s) ; Renato Chaves Pessini (OAB/SP n o  300.841) 
Procurador(es) de Contas: Rafael Antonio Baldo. 
Fiscalizada por; 	UR-6 - DSF-I. 
Fiscalizaçio atual: OR-6 - DSF-I. 

Aplicaçao total no ensino 25,62% (minimo 25%) 
Investirnento no magistério - verba do FLJNDEB 71,44% (mininio 600/.) 
Total de despesas corn EUNDEB 100,00% 
Investimento total na saUde 35,77% 
Transferencias a Câmara Certiticada a regularidade 
Gastos corn pessoal 46,54% (limite 54%). 
Remuneraçào agentes politicos Não foram aprosentadas oriticas 
Encargos sociais Em ordem 
Precatórios Em ordem 
Resultado da execuçäo orcamentária Deficit 2,51% (R$ 2.982.135,84) 
Resultado financeiro Certificada a superacão do deficit orçamentério 
Art. 42 da LRE Em ordem 
Despesas de pessoal Ultimos 180 dias de 
man dato  

Em ordem 

Gastos corn publicidade F{eievadas 

2014 2015 2016 Resultado 
I-EGM B B B 
1-Educ B+ B-i- B-i- Dodos 	gerais 	oducaçao, 	Avaliaçao 	Escoiar, 	Consoiho 	Municipal 	do 	EducaçMo, 

infraestrutura, Material Escolar, Merenda, Minima Constitucional, Piano Municipal de 
Educaçao, Professor, Transports Escolar, Uniformo, Vegas. 

i-SaUde B+ B+ B Atençao Básioa, Atondimento a Populagão, Campanha, Conseiho Municipal do Saiide, 
Equipe de SaUdo do Farnilia, Infraestrutura, Minima Conslitucional, Profissionals do 
Sade. 

i-Planoj. C+ C C Invest imento, Pessoal, Programas e Metes. 
!-Fiscal B+ B-i- B Divide Ativa, 	Divida 	Fundada, 	Execução 	Orçarnentária, 	Finanças, 	Gostao Fiscal, 

Precatorios, Transparenoia. 
i-Amb B-i- B Si- Contingenciamento, 	lnfraestrutura, 	1Q11, 	Piano 	Municipal 	do 	Saneamento 	Basico, 

 Programa Ambiental, flesiduos SOlidos. 
i-Cidade C-i- C C Contingenciarnento, 	Infraestnjtura, 	Pessoal, 	Piano 	de 	Mobilidade 	Urbana, 	SIDEC 

______ ______ (DEFESA CIVIL) 
i-Gov-T1 I 	B C C-i- I Diretrizes do TI, Pessoal, Sistema AUDESP, Transparência. 

Porte médio 
Reaião Adnilnistrativa Ribeirão Preto 

Em exame as contas anuais do exercIclo de 2016 da Prefeitura 
Municipal do JARDINOPOLIS cuja fiscalização (validacao) "in loco" esteve a cargo da 
Unidade Regional do Ribeirão Preto - UR/6. 

No relatório de fls. 01/30 (evento 11) as impressUes e os pontos 
destacados na conclusão dos trabalhos pela inspeção referem-se aos seguintes itens: 

1 
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3.1.1 - Demais Aspectos Relacionados a Educacâo 
- Dos 293 Professores de Educaçäo infantil e Fundamental I do rode Municipal de Ensino de 
JardinOpolis, 25 (8,53%) não possuem forrnação superior especifica; 
- Deficit de vagas nas creches municipais e creches trabalhando corn superlotaçäo. 

3.1.2 - Fiscalizacão tie Natureza Operacional cia Rede PUblics Municipal tie Ens no 
- Ausencia do AVCB para os prédios das escolas municipais, pondo em risco a segurança dos alunos, 
servidores e pals quo trequentam esses predios publicos a prejudicando a nota "C" atribuida ao indice I-
Cidade do IEGM. 

- AusOncia de AVCB para as prédios das Unidades de Saüde, pondo em risco a seguranca do populaçao 
qua utiliza-se desses predios pUblicos e servidores que all trabalham, uma vez qua asses espaços 
podem nao estar cumprindo todas as normas de segurança exigidas pela legislacão vigente. 

3.2.2.2 - UPA Leni Balan Jacomini 
- Investimentos näo aproveitados com a construçào do um Hospital corn Centro CirOrgico pare a cidade 
quo não chegou a entrar em tuncionamento e teve que ser adaptado para Unidade de Pronto 
Atendimento, indicando falta do urn planejarnento eticiente a adequado, contorrne contirmado pela baixa 
nota "C" atribuida pelo IEOM pare o indice i-Planejamento. 

7. - PLANEJAMENTO DAS POLITICAS PCJBLICAS 
- lnexistência do Piano Municipal de Saneamento Basico aprovado por Lei Municipal; 

Inexisténcia do Piano Municipal de Residuos Sot dos; 
- Inexisténcia do Piano de Mobilidade Urbana, contrariando rocornondacáo deste Tribunal e contribuindo 
para a baixa note quo "C" atribuida pelo IEGM para o indice i-Cidade. 

9. - CONTROLE INTERNO 
- Dols dos trés servidores quo tazern parte do Cornissao do Controle Interno, inclusive a Presidente, 
ocuparn cargos cornissionados no Adrninistracao PUbhca, em desrespeito ao definido no Manual de 
Controie Interno deste Tribunal; 
- No exerciclo fiscalizado não foram ernitidos relatOrios periOdicos contendo a anáiise de todos Os 
requisitos quo as artigos 31 a 74 da Constituiçao Federal exigern, não sendo adotadas as rnedidas 
anunciadas na detesa das contas de 2013; 
- Corn base nos relatórios de Controls Interno apresentados (sem periodicidade e não contendo todos Os 
requisitos que o artigo 37 e 74 da CF exigern), o Prefeito não determinou as providéncias cabiveis, pasta 
qua ate o térrnino do exercIcio de 2016 o levantamento geral de bens rnóveis ainda nâo havia sido 
concluido. 

10. - ILIJMINACAO POBLICA 
- Inexisténcia de relatOrio (ou outro documento) que comprove o valor arrecadado que e apresentado 
pela concessionária do energia, nao sendo possivel aferir a totalidade de unidades consumidoras 
taritadas corn a CIP, em desatendirnento ao principic da transparéncia (artigo 1, § l, do LRF). 

- 0 Municipio não dispOe de tratamento do esgoto. 
- Antes do aterrar o lixo o Municipio não realiza nenhurn tipo de tratamento de residuos, quer rnediante 
reciclagem, cornpostagem, reutilizaçao ou aproveitaniento. 

Nao adoção de algurnas medidas saneadoras anunciadas pole Origem no Defesa dos Contas de 2013. 

14.1.- TESOURARIA 
- Existéncia de pendencias antigas (desde 2007) constantes nas conciliaçOes bancárlas de algumas 
contas que ainda não foram baixadas, em desrespeito a recomendacao protorida por este Tribunal, nào 
sendo adotadas as medidas anunciadas no defesa dos contas do 2013. 
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14.2. - BENS PATRIMONIAIS 
- Divergéncia entre Os saldos constantes no Balanço Patrimonial e aqueles apresentados palo Setor de 
PatrirnOnio, corn afronta aos principios da transparôncia (artigo 1 0, § 1 2 , da LRF) e da evidenciaçao 
contábil (artigo 83 da Lei Federal n2  4.320/64), nao sendo adotadas as medidas anunciadas na detesa 
das contas de 2013. 

14.3. - HORAS EXTRAS 
- Existéncia de servidores realizando mais de duas horas extras por die corn habitualidade, em 
descurnprirnento ac ,  artigo 59 da CLT e propiciando futures açöes trabaihistas. 

16.- FISCALIZACAO ORDENADA 
- 0 site da Prefeitura necessita de ajustes a firn de atender plenarnente a Lei de Transparéncia e permitir 
o arnplo acesso a toda intorrnaçao necessária so acompanhamento das atMdades do Executivo, em 
desrespeito a recornendaçäo deste Tribunal; 
- Nab foram divulgados os Balanços de 2016 e Os Pareceres Prévios do Tribunal de Contas no site da 
Prefeitura, em afronta ao artigo 48 da LRF. 

No que diz respeito aos investimentos junto a educaçao, a 
inspeção certificou que o Executivo cumpriu a aplicaçao minima constitucional na 
manutongão e desenvolvimento do ensino geral (MDE), indicando investimentos quo 
corresponderarn a 25,62% da receita do arrecadaçao e transferOncia de impostos. 

Quanto as verbas do FUNDEB fol atostado que a Origem 
procedeu investimentos que atingiram a totalidade das transferências, considerando a 
aplicagäo feita corn o saldo diferido ate o final do 1  trimestre do ano seguinte; e, mais 
ainda, que fol destinado 71,44% do montante na valorizaçao dos profissionais do 
MagistOrio. 

A inspeção certificou que os investirnentos na saUdo superaram 
ao mmnimo constitucional, alcançando 35,77% do valor da receita e transferéncias de 
impostos. 

Foi destacada a regularidade na transferência financeira a 
Camara, dentro da lirnitaçao constitucional estabelecida polo art. 29-A. 

A fiscalizaçào registrou que o resultado da execuçäo orçamentária 
evidenciou deficit do R$ 2.982.135,84, correspondente a 2,51% das receitas 
arrecadadas no exercIcio. 

Ficou anotado que esse deficit foi totalmente amparado polo saldo 
financeiro do exercicio anterior; e, desse modo, constatado quo havia recursos 
disponiveis a quitacäo do eventuais dividas de curto prazo. 

No perlodo fol constatado o aurnento nominal cia divida tie longo 
prazo. 

Essa divida refere-se a gestao de precatórios, paga a proporção 
de 1,03% cia RCL. 

[C] 
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tr 

—t 

em 

Mobliiária 

Contiawal 

Tributes 

ContdbL.lcäes SocIal.; 

PievldenciirlaS 

Denials contribulcoes social. 

Destaca-se a reduçao do percentual das despesas de pessoal em 
relaçao a RCL, ainda dentro do limite prudencial, atingindo 46,54%. 

180 
	

no exerciclo de: 

53.365.778,11 109.924.997,85 48,5474% 
53.617.662,90 111.516.967,40 48,0803% 
53.761.736,68 113.219.211,27 47,4846% 

48,54749/6 53.984.237,60 113.022.323,43 47,7642% 
54.233.378,71 113.635.462,36 47,7258% 
54.658.344,02 116.165.658,71 47,0521% 

46,5443%  55.000.446,03 118.167.962,21 

Diminuição das despesas nos Ultimos 180 Was do mandato em:  

Não foram destacadas censuras a gestão dos encargos soclais 
devidos no periodo. 

[ verlficaçaes 	[iiasapresentadas 

1; 

F2— FFG—TSF —Sim 

ft flrejudicado 

TT PC  

Não foram feitas crIticas a remuneraçâo dos agentes politicos. 

Retornando ao tema dos precatórios, a fiscalizaçao anotou que o 
MunicIpio encontrava-se no regime especial de pagamento — proporção do 1,03% da 
RCL, tendo realizado os depositos necessários no perlodo, bern como, quitou 
requisitórios de baixa monta e, em ritmo suficiente a sua quitação ate 2020. 

06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 



REGIME ESPECIAL DE PAGAIVIENTO DE PRECAT6RI0S (MENSAL e ANUAL) 

Saida de Precatorios devldos e nao pagos atE 31/12/2015 no BP (passlvo) (01) 3.130.259,68 

Ajustes efetuados pela FIscaIIxacao  

Saida des Contes do Ti pare receber Os depositos em 31/12/2015 no BR (ativo) (02) 449 830,58 

Ajustes efetuados pale Fiscalizaczo 
 

Saida apurado em 31/12/2015(03) 	 II 2.680.429,10 

Mapa de Precatorlos recebido em 2015 para pagamento em 2016 (04) 	 I 2,705.505,4 

Depósitos efetuados em 2016 (opcSo anual ou mensal) (OS) 1.130727,01 

Pagamentos efetuados pelo Ti em 2016 (OS) 	 1 I t254.65t24 

Saida Financeiro de PrecatErios em aberto em 31/12/2016(07) 4.581.113.86 

Saida des Contas do Ti pare receber as depOsitos em 31/12/2016(08) 325.906,35 

Saldo apurado em 31/12/2016(09) 4.255207,51 

REQUJSITORIOS DE RAIXA MONTA 

Sal do de requisitorios no final do exercicio de 	2015 II 	1.050,66 

Requlsitorios de baixa rnonta 	incidentes 	em 2016 II 	68402,46 

Pagamentos efetuados no exerciclo de 	 2016 II 	69.453,12 

l-Iouve pagamento Integral no exercicio em exame I 	I 

DECISAO DO STE QUITACAO DOS PRECATORIOS ATE I 	2020 	I 
Saida de precaterlos ate 31 12 de 2016 	 IJ 425520751 

NOmero de anos restantes ate 	2020 	 II 4 

Valor anual neceasErio para guitacao ate 	4 	 1J 1 .063 .ao 1&1 
Montante pago no exercico de 	2016 	 11 -1I30-727 e0.t7 

Nesse ritmo, valor suficlente Para guitacSo em 2020 	 II 

No que tange as regras fiscais direcionadas ao Ultirno ano do 
mandato pode-se observar quo o Municipio curnpriu o art. 42 da LRF, considerarido a 
apresentaçao do Jiquidez ac,  final do exercIcio, suficiente a cobertura dos restos a pagar 
inscritos no perlodo. 

Evolução do Iiquidez entre 30.04 e 31.12 do exercicio de: 

Disponibilidades do Caixa em 30.04' 
Saldo do Restos a Pagar Liquidados em 30.042 
Empenhos liquidados a pager em 30.04 
Liquidez em 30.04 

Disponibitidades do Caixa em 31.12 k  
Saldo do Restos a Pagar Liquidados em 31.125  

Cancelamento de empenhos Liquidados 5  
Cancelanientos do Restos a Pager Processados 7  
Despesas do exerciclo em exame empenhadas no pr6ximo 8  
Llquidez em 31.12 

Do mesmo modo, foi anotada a redução do percentual das 
despesas corn pessoal nos ültimos 180 dias do mandato. 

Quanto ao regrarnento eleitoral foi anotado que o Municipio 
procedeu - nos 03 meses quo antecedem o pleito - despesas ern valor de 
Fi$ 1.000,00 - para fins do contrataçaa de carro de sam a divulgaçao na cidade e no 
Distrito do Jurucé acerca da carnpanha contra a dengue. 
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Também fol destacado, na comparacão do 12  semestre/1 6 corn os 
primoiros semostres dos oxercicios anteriores, o aumento no percentual do despesas 
corn publicidade; contudo, foi destacado que serviram a coritratação de carro de sorn 
para divulgação do assuntos do interesse da comunidade local (Programa Bola 
FamIlia, Garnpanha de doaçao de agasalhos, divulgaçao do fechamento da Farmácia 
Municipal em doterrniriados dias para inventário, Campanha contra a Dengue, 
divulgaçao da entrega dos carnés do IPTU). 

em arm 

Procedeu-se a notificação do Responsével pelos demonstrativos 
- Sr. José Antonio Jacomini - Prefeito do MunicIpio a época, através do DOE do 
08.12.17. 

Solicitado e deferido pedido do dilaçao do prazo formulado polo 
Interessado (DOE 22.02.18 - evento 32), vindo em seguida justificativas rebatendo as 
consuras da inspeçao e pedindo pela regularidade das contas (evonto 37). 

Extraern-se dos principais pontos destacados da defesa quo 
adotou providéncias quanto a ausência do AVCB dos prédios da sacide e oducação; 
esclareceu o histórico do dificuldades enfreritadas na entrega e funcionarnento da 
unidado do saüde; quo o sisterna de controle interno foi regularnentado por lei local; 
quo já procedeu a elaboraçao dos pianos do sànoarnento básico e rosiduos sólidos; 
que vern adotando providéncias ac, cumprirnento das recornendaçOes o lnstruçOes 
TCESP; e, quo os servidores quo receberam horas extras efotivamente 
desernpenhararn jornada supiementar. 

A Assossoria Técnica, corn a aquiescência do sua i. Chofia, 
opinou poia emissäo do parecer favorável aos dernonstrativos (ovonto 44), corn 
sugestão de recomendaçoes a promoçäo do adequado equiiibrio orçamentário e 
financeiro; rogularizaçao o/ou näo incidéncia nas faihas apontadas no relatório da 
Fiscalizaçao, principalmente nos setores do Ensino, Saüde, Execuçao dos Serviços do 
Saneamonto Básico, Coleta e Disposicao Final dos Residuos Sólidos e Pessoal. 

0 d. MPG acornpanhou o posicionamento da ATJ, propondo 
recornendagOes a Origem (evento 49). 

Registro a situaçäo das ültimas contas apreciadas nesta E. Cone. 

a 
2015 	1 	Tc-2549/026f15 	I Favoravel - DOE 12.01.17 

2013 

E o relatório. 	 G0c0M/25 
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PRIMEIRA CAMARA 	 SESSAO DE 08/05/2018 

ci 
GCCCM 

ITEM 055 

Processo: 	TC-4303.989.1 6 

Interessada: 	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 

Responsável: 	José Antonio Jacomini - Prefeito Municipal 

PerIodo: 	 01.01 a 31.12.16 

Assunto: 	 CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2016 

Procurador(es): 	Renato Chaves Pessini - OAB/SP 300.841 

Aplicação total no ensino 25,62% (rnInimo 25%) 
Investimento no magistérlo - verba do FUNDEB 71.44% (minimo 60%) 
Total de despesas corn FUNDEB 100,00% 
Investimento total na saUde 35,77% 
Transferências a Camara Certicada a regularidade 
Gastos corn pessoal 46.54% (limite 54%). 
Remuneracäo agentes politicos Näo foram apresentadas criticas 
Encargos sociais Em ordem 
Precatórios Em ordem 
Resultado da execuçao orcamentária Deficit 2,51% (R$ 2.982.135,84) 
Resultado financeiro Certificada a superaçäo do deficit orçamentário 
Art. 42 da LRF Em ordem 
Despesas de pessoal Mims 180 dies de 
mandato  

Em ordem 

Gastos corn publicidade Relevadas 

2014 2015 2016 Resultado 
i-EGM B B B 
i-Educ B+ B+ B+ Dados 	gerais 	educagao, 	Avaliaçao 	Escolar, 	Consoiho 	Municipal 	de 	Educação, 

Infraestrutura, Material Escolar, Merenda, Minimo Constitucional, Piano Municipal do 
Educaçao, Professor, Transporte Escolar, Uniforms, Vagas. 

i-Saudo B+ B+ B Atonção Basics, Atendimento a População, Campanha, Conseiho Municipal de Sade, 
Equips do Sade do Famiha, Infraestrutura, Minimo Constitucional, Profissionais da 
Saüde. 

i-Pianei. C. C C Investirnonto, Pessoal, Progranias e Motas. 
-Fiscal B+ B. B Divida Ativa, 	Divida 	Fundada, 	Execuçào 	Orçamontaria, 	Finanças, 	Gostäo 	Fiscal, 

PrecatOrios, Transparência. 
i-Arnb B. B B. Contingonciamento, 	Intraestrutura, 	1Q11, 	Piano 	Municipal 	do 	Saneamonto 	Basico, 

 Programs Ambiental, Residuos SOlidos. 
i-Cidade C+ C C Contingenciamento, 	lnfraestrutura, 	Pessoal, 	Piano 	de 	Mobilidade 	Urbana, 	SIDEC 

(DEFESA CIVIL) 
i-Gov-Tl B C C. Diretrizes do TI, Pessoal, Sistoma AUDESP, Transparencia. 

I - Verifica-se que a Administraçao de JARDINOPOLIS cumpriu 
os principais aspectos da gestão administrativa, orcamentária e financeira avaliados 
por esta E. Corte durante 0 perEodo. 
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Gabincte da Conseiheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

a) 0 Municipio aplicou 25,62% das receitas e Iransferências 
recebidas a conta do impostos, cumprindo o art. 212 da CF/88. 

Quanta a verba do FUNDEB fol atestada a integralizacào dos 
recursos recebidos, conquarito tenham sido aplicados 71,44% dessa verba em favor da 
valorizaçao dos profissionais do magistério, de tal sorte cumprindo ao art. 21 da Lei 
11494/07 e ao art. 60, XII, do ADCT da CF/88. 

b) Igualmente registrado que foi excedido formalmente a 
minima de aplica(;ao do recursos na saáde, corn investimentos de 35,77% da receita e 
transferéncias de impostos. 

c) A fiscalizaçao certificou que a transferéncia financeira efetiva 
ao Legislativo Municipal cumpriu a teto constitucional. 

d) No que tange aos gastos cam pessoal foi anotado que o 
MunicIpio encerrou o exercIcio abaixo do chamado "limite de alerta" (>48,30 <51,60% da 

RCL), fixando-se em 46,54%. 

No entanto, nào obstante a peculiaridade quo cercou o perIodo no 
que so refere as receitas arrecadadas, conforrne adiante mericionado - e que 
proporcional a situação de conforto frente aos limites fiscais, chama a atenção o 
apontamento da inspeção a realizaçao de horas extras em habitualidade, em situaçOes 
quo excedern a duas horas diárias. 

Nesse sentido a Origem deverá ser advertida do que a prática é 
contrária ao interesse póblico, na medida em que, superando o lirnite legal estabelecido 
A sobrejornada diana, também impOe sobrepreço ao valor pago - a base de 50% e 
100%, sem olvidar da perda da qualidade dos serviços prestados e as malefIcios a 
saUde do trabalhador. 

Nesse sentido, considerando as dimensoes do Municipio e os 
serviços disponibilizados a populacao, a Onigem devera proceder amplo planejamento 
tendente a distnibuiçao de tarefas, de tal sorte eliminando a contratação de horas 
extras. 

e) Não foram realizadas observa(;oes quanto ao pagamento 
dos subsIdios dos agentes politicos. 

f) A respeito dos encargos soclais foi destacada a 
apresentacão das respectivas guias de recolhimento. 

g} A Fiscalização abonou a gestäo da dIvida cam precatOnios, 
mediante o deposito de valores suficientes a quitaçâo da parcela devida no perlodo, 
liquidaçao dos requisitórios do baixa monta e adoçao de ritrno suficiente a quitação do 
estoque ate 2020. 

h) 	0 relatório elaborado pela fiscalizaçao deu notIcia de que o 
MunicIpio obteve deficit da execução orçarnentánia de 2,51%, ou seja, que as despesas 
empenhadas superaram em R$ 2.982.135,84 a receita realizada. 

htl 
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Gabinete da Cons&heira CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

No entanto, a flscalizaçào tambérn registrou que osse saldo 
negativo foi totalmente coberto pela sobra financeira do oxercIclo anterior, de tal sorte 
estabelecendo equilibrio fiscal. 

Dito isso, o Municipio possui liquidez corrente a suficiência para 
quitacão de sua divida de curto prazo; e, quanto ao aumento da divida de longo prazo 
se deu em face da entrada de precatOrios do perfodo. 

No entanto, consderando as pecufiaridades do exerciclo em 
exame, máxime pelo advento da entrada do recursos da charnada tepatriaçao de 
valoreC - o quo pode ser observado pela elevação nominal da RCL nos meses do 
nov/dez, penso que a Origem deve ser advertida a manutenção do equilibrlo fiscal 
entre receitas e despesas, suficiente a manutençao dos serviços püblicos e aos 
investimentos necessários a sua ampliaçao. 

I) 	Quanto ao cumprirnento do art. 42 da LRF pode ser 
observado do quadro elaborado pela fiscalização, quo o Municipio manteve saldo 
financeiro suficiente a cobertura dos restos a pagar liquidados ate 31.12.16. 

Logo, formalmente cumprida a regra fiscal prOpria ao Qltimo ano 
de mandato. 

j) Houvo acréscimo nominal das despesas corn pessoal no 
segundo semostre/1 6, na comparaçao corn o encorrarnonto do somostre anterior 
(R$ 53.365.778,11 / R$ 55.000.446,03 - elevaçao do R$ 1.634.667,92 - 3,06%). 

Contudo, dianto da sUbita elevaçao da F{CL nos dois ültimos 
mesos de 2016, obsorva-se do quadro elaborado pela fiscalizaçào quo o porcontual de 
despesas corn possoal nos (iltimos 180 dias nao foi elovado, do tal sorto conformando-
se ao mandamonto fiscal. 

k) A inspoçäo relevou a realização de despesas corn 
publicidade no porlodo dernarcado pola legislaçâo eloitoral. 

A norma expressa a proibiçao de ser realizadas dosposas pelos 
órgaos püblicos que oxcodam a media dos gastos no prirneiro semestre dos três 
Ultimos anos que antecedern o pleito (art. 73, VII, Lei 9504/97 

Como visto, o valor apurado nos gastos dessa naturoza (R$ 
3.601,00) superou a media apurada (R$ 717,00); no entanto, milita em favor da Origorn 
o fato de que as dospesas destacadas foram realizadas em prol de comunicação de 
campanhas do intoresse páblico, cumprindo o principio da continuidade da 
Administraçao e, sobrotudo, em valor não exprossivo. 

II - No que diz respeito a avaliação dos resultados obtidos, ou 
seja, sob aspectos da auditoria operacional, demarco quo esta E. Corte irnplantou o 
IEGM - Indice do Efetividade da Gestão Municipal, atribuindo notas a diversos 
quesitos, a partir das inforrnaçOos prestadas pela prOpria jurisdicionada. 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO 
Gabinete da Conseiheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

a) Sendo assim, procurando avaliar a qualidade dos serviços 
prestados, çonsiderando as informapOes orestadas a esta E. Corte para a formulacao 
do IEGM - Indice de Eficiência da Gestão Municipal, polo qual O possIvel confrontar 
a adequaçào dos investimentos pUblicos a resposta esperada pela sociedade - qual 
seja, em favor de suas necessidades primárias, destaca-se que 0 MunicIpio obteve 0 

indice B, ou soja, incluirido-se na categoria "etetiva". 

Contudo, ha de ser destacado os apontamentos lançados pela 
fiscalizaçao no tocante a falta do implantacao do Piano Municipal do Saneamento 
Básico, Piano Municipal de ResIduos Sólidos, Piano de Mobilidade Urbana, falta de 
tratarnento de esgoto, falta do tratarnento dos resIduos depositados em aterro, alérn de 
questöes afetas ao Ensino e SaQde. 

Desse modo, a Origern deve ser advertida a correçao dos pontos 
destacados, corn a finalidado do elevaçao da qualidade dos serviços prestados - disso 
corn refiexo na apuração do próximo IEGM. 

Quanto a educação ha de se destacar que, diante das respostas 
aprosentadas ao IEGM, expresso na faixa de resultados i-Educ, o indice atribuldo foi 
considerado "muito efetivo" - 11 8+ 11 . 

No entanto, destacam-se observaçOes feitas a conta da auditoria 
operacional sobre o setor, as quais rnerecem atenção e reparos irnediatos por parte da 
Origem. 

3, 1.1 - Denials Aspectos Aelacionados a Educapäo 
- Dos 293 Pro fessoros de Educaçao Infant!! o Fundamental I da redo Municipal 
do Ensino do Jardinopolis, 25 (8,5391o) náo possuem formaçao superior 
especifica; 
- Deficit do Vagas nas creches municipals e creches traba!hando corn 
super!otação. 

3.1.2 - Fiscalizapão de Natureza Operacional da Redo PUblica Municipal do 
Ensino 
- Auséncia do AVCB para os pred!os das esco!as municipais, pondo em risco a 
soguranca dos alunos, servidores e pais que frequentarn eases predios 
pOblicos e prejudicando a nota "C" atribulda so indice i-C!dade do !EGM. 

Aqui taco realçar quo o apontarnento sobre a falta de oferta do 
vagas em creches, bern como, a existëncia do unidades dessa natureza trabaihando 
corn superlotaçäo deve ser corrigida de irnediato - rnediante planejamento e 
investimentos adequados a sua solução. 

Lembro quo os projuIzos causados ao indivIduo bra da redo de 
onsino, rnais ainda nessa faixa otária de desenvolvirnento, dificilmente poderao ser 
recuperados. 

Ern sendo assim, ressalto quo o tema se insere entre Os 
chamados direitos fundamentais, consoanto explicitaçao no Texto, adiante transcrito: 
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4 

z .  
Art. 208. 0 dover do Estado corn a educe çäo seth efetivado mediante a parentis do: 
I - cducação bat/ca obrigatorla e gratuita dos 4 (quatro) acs 17 (dezessete) anos do idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita pare todos Os quo a ela não tiveram acesso na idade 
prOpria; 

IV - educaçäo infamY, em creche e prO-escola, as crianças ate 5 (cinco) anos do Idade; 
(.) 
§ /20 acesso ao ens/no obrigatOrio e gratuity e direito pOblico subjetivo. 
5 22 0 nOo-oferecimento do ensino obrigatório polo Poder PUbilco, ou sua oferta Irregular, 
Importa responsablildade da auto ridade competente. 
§ 

32 Compete ao Poder P01/co recensear Os educandos no ens/no fundamental, fazer-Ihes a 
chamada e zelar, junta ace pals eu response veis, po ía frequencia a escola. 

Alias, sobre o tema ja se pronunciou o E.STF, em decisöes 
lapidares de valorizaçao do direito fundamental a educaçâo infantil. 

A educe cáo infantil represents prerrogativa constitucional Indisponivel, quo, deferida as 
cr/anQas, a es/as assegura, pars efeito do seu desenvolvimento integral, e como prime/re etapa do 
processo do educaçao básica, a atendimento em creche a  acesso a prO -escola (CF. art. <208>, IV). 
Essa prerrogativa juridica, em consequOnola, impae, so Estado, per efeito da alta significaçYo 
social do quo so reveste a educaçio infantil, a obrigaçao constitucional do criar condiçoes 
objetivas quo possibilitem, do maneira concrete, ern favor dat "crianças ate cinco anos do 
Idade" (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e atendirnento em creches e unidades de pro -escola, 
sob pens de con figurer-se inaceita we! omissão governamenta!, apta a frustrar, Injustamente, 
por inOrcia, o integral adimplernento, polo Poder PUblico, do prestaçäo estatal quo the impUs 0 
proprio texto da CF. A oducaçáo infant/I, par qua/if/car-se coma dire/to fundamental de toda criança, 
não Se expOe, em soy processo do concretizaçáo, a ave/ia cOos meramente discricionarias da 
administraçáo pOblica nem se subordina a razOes do pure pragmatismo governamentaL 
639.337 ApR, rel. min. Celso de Mello, j. 23-8-2011, 2' T, WE do 15-9-2011.1 = RE 955.475, rel. mm . 
Celw de Mello, deoisào monocrática, j. 12-5-2016, WE de 17-5-2016 = RE 464.143 ApR, rel. mm . 
Ellen Gracie, j. 15-12-2009,2' 1, WE do 19-2-2010 

A jurlsprudencia do STF flrniou-se no sentido da existOncia do direito subjetivo pUblico de 
i crianças ate cince anos do idade so atendimento em creches e pre-escolas. (4 tambOm 

cvnsolidou o entendimento do que A pots lye! a untervençao do Poder Judiciario visando a efetivação 
daquele dire/to canstitucional. IRE 554.075 ApR, rel. mm . Carmen LUcia, j. 30-6-2009, V 1, WE do 
21-8-2009j = ALSa2.075 ApR. rel. mill. Ricardo Lewandowski, j. 19-5-2009, VT, WE do 5-6-2009 

Em acréscimo vale realçar as Metas estabelecidas pelo Piano 
Nacional de Educaçã& abordando situaçOes importantes ao desenvolvimento do 
ensino e a responsabilidade do Municipio: 

Meta 1: universalizar, ate 2016, a educacào infantil na pre-escola pars as crianças de 4 (quatro) a 
S (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no 
minimo, 50% (cinquenta por cento) dos crlanças de ate 3 (trés) anos ate o final do vigencia deste 
PNE. 

Meta 4: universalizar, pars a populacäo de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos corn deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e allies habilidades ou superdotação, 0 acesso a 
educaçAo bàsica e so atendimento educacional especializado, preferencialmente no rede regular 
de ensino, corn a garantia de sisterna educacional inclusivo, de sales de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, pUblicos ou conveniados. 

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máxlrno, ate o final do 39  (terceiro) ano do ensino 
fundamental. 

Meta 6: oferecer educacäo em tempo integral em, no rnfnimo, 50% (cinquenta por cento) dos 
escolas püblicas, de forma a atender, polo menos, 25% (vinte a cinco por canto) dos(as) 
alunos(as) do educaçào basica. 

1 http://pnemecgovbr/images/pdf/pne_conhecendo_20_metaspdf  
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1'. 

Meta 7: fomentar a qualidade do educaçäo básica em lodas as etapas e modalidades, corn 
meihoria do fluxo escolar e do aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais 
para 0 IDEB: 6,0 nos anos inicials do ensino fundamental; 5,6 nos anos finals do ensino 
fundamental; 5,2 no ensino medio. 

Meta 16: garantir, em regime de colaboração entre a Uniao, Os Estados, o Distrito Federal e Os 
Municipios, no prazo de 1 (um) ano de vigéncia deste PNE, politico nacional do formaçäo dos 
profissionais do educaçâo de qua tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 do Lei ng 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, assegurado que todos Os professores e as professoras do educaçao 
bésica possuam formação especifica de nivel superior, obtida em curso de licenclatura no area de 
conhecimento em quo atuam.  

Meta 16: formar, em nivel de pOs-graduaçäo, 50% (cinquenta por cento) dos professores do 
educaçdo bésica, ate o Ultimo ano de vigéncia deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) 
profissionais do educação básica formaçäo continuada em sua area de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e contextualizaçóes dos sistemas do ensino. 

0 Portal do I13GE 2  indica que o MunicIpio possui as seguintes 
caracterIsticas: 

Taxa do escolarizaçao do 6 a 14 anos 97,1 
Matriculas no fundamental (2015) 5.649 
Matriculas no ensino médlo (2015) 1.675 
Docentes no fundamental (2015) 272 
Docentes no ensino médio (2015) 104 
Nümero do estabelecimentos do ensino fundamental (2015) 14 
NOmero de estabelecimentos de ensino médlo (2015) 06 

lnformaçOes constantes nos bancos de dados desta E. Corte 
indicam que o valor gasto par aluno no perlodo superou aquele dispensado no 
exercIclo anterior, atingindo R$ 6.559,65; contudo, encontra-se abaixo da media de 

Gasto anual por aluno 

2015 	 2016 

Jardinopolis 	 R$ 6.092,85 	R$ 6.559,65 
Regio Administrativa de 
Ribeiräo Preto 	 R$ 8.253,26 	R$ 8.896,62 

<<644 municInios>> 	 RS 8.922.94 	RS 9.342.00 

Observa-se da análise sabre as informaçoes dispostas polo IBGE 
a respeito do IDEB - Indice do Desenvolvimento da Educação Básica, quo 0 Municipia 
foi deficiente na aferiçao da nota alcançada para os Ultimos anos do ensina 
fundamental. 

Anos iniclais Anos finals 
IDEB 6,2 4,9 
Posiçao no pals —5570 municipios 11009  941 
Posiçâo no Estado 3069  295 
Posição no micro regiáo -16 municipios 49 39 

2 
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Essas informaçOes indicam que, muito embora tenha sido 
cumprida a obriga(;ão constitucional de investimentos na educaçao e, bern assim, 
adequado aos parârnetros de avaliaçao do IEOM, o MunicIpio deverá empreender 
esforços a elevação da qualidade de ensino ofertada. 

Lembro que a ordern constitucional é, exatamente, pelo forte 
vinculo da gestão dos recursos püblicos direcionados ao setor a entrega de serviço 
corn padrao de qualidade. 

Art. 206. 0 enslno será ministrado corn base nos seguintes principios: 

VP - garantia do padrão do qualidade. 

Igualmente consigno os preceitos estabelecidos na Lei 13.460/17, 
que dispoe sobre a participaçäo, proteçao e defesa dos direitos do usuário dos serviços 
pUblicos da administração püblica, quanta a necessidade de aperfeiçoamento dos 
serviços dispostos a populaçao. 

aj verbis", 

An. 23. Os ôrgãos e entidades pOblicos abrangidos pot osta Lei dever&o avaliar os services 
prestados, not seguintes aspootos: 
/ - satisfaçâo do usuáho corn o senñço prestado; 
P - qua/Wade do atendimento prestado 30 usuário; 
I/I. cumprirnento dos comprornissos e prazos dotinidos para a prestação dos serviços; 
IV- quantidade de manifests cOos do usuários; e 
V - medidas adotadas Pala adminlstraçao pUblica pam rnelhorla e ape,telqoarnento da 
pro staçIo do sene'iço. 

Enfirn, essas questOes devem ser levadas em consideração no 
programa estabelecido a area, lembrando que a ideal e deselável é que possarn ser 
corrigidos as apontarnentos da inspeção, bern como as pontos de atenQäo do IEGM e 
dernais Indices sabre o setor, o que não implicaria, necessariamente, na elevação 
nominal dos gastos - mas, sobretudo, na busca pela sua pualidade, calcada no 
olaneiamento estratépico, vela apão transparente e responsável. 

b) 	Na saUde, atravOs do !-SaUde, o mndice IEGM alcançado foi 
"B", portanto, considerado corno "efetivo". 

Relembro que a exernplo do ensino, a setor também guarda 
proteção constitucional e, desse rnodo, a Origern deve procurar manter e/ou elevar a 
padrao de qualidade dos serviços ofertados a populaçao. 

Registra-se que as investirnentos no setor par habitante atingiram 
R$ 830,51 no periodo. 

Gasto anual oor habitante 	I 

Jardinopolis 
Regio Administrativa de 
Ribeirão Preto 

<<644 

2015 	 2016 

	

R$ 758,35 	R$ 830,51 

	

R$ 777,92 	R$ 853,06 

	

R$ 774,24 	ii$ 821,61 
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a'  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO 

S Gabinete da Conseiheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

Igualmente podem ser observadas junto ao portal da Fundaçao 
SEADE3  situaçöes em quo Os resultados obtidos polo MunicIpio foram inferiores 
àqueles de sua Regiao Administrativa ou do próprio Estado. 

I 	Municipio I Regiao Administrativa I 	Estado 
Taxa do Mortalidado InIantil 12,68 1 	10,02 1 	10,91 
Taxa de Mortalidade na Infância 16,30 11,73 12,58 
Nascidos vivos do mães corn manes dole anos 7,43 5,70 5,87 
Was que tizeram sate a rnais consultas do pré- 
natal  

80,66 82,01 79,05 

Nascimentoscombalxp_pejç nos de2,5kl) 	- 10,91 9,05 9,11 

Esses indices refletem a necessidade de implantaçao e/ou 
aperfeiçoamento do campanhas educativas e, bern assim, disponibilizaçao e melhoria 
dos serviços do saüde a população. 

Destaca-se ainda, sobre o setor, a necessidade do correçao dos 
pontos suscitados pela fiscalização: 

3.2.2 - 	Fjscalizacao do Natureza Operacional da R&de PUblica 
Municipal de SaUde 
3221 - Verlficapäo deAVCB 
- Auséncia do A VOB para Os prOdios das Unidades do Saüde, pondo em risco 
a segurança da popula cáo quo utiliza-se desses prédios pJblicos e sow/dares 
que a/i traba/harn, uma vez quo esses espaços podom náo estar cumprindo 
todas as normas do segurança exigidas pela leg/s/a cáo vigente. 

3.2.2.2 	- UPA Leni Balan Jacon,Ini 
- Investimentos nao aproveitados corn a construçáo do urn Hospital cam Centro 
C/ru rgico para a cidado quo náo chegou a en tray em funcionamento o tove quo 
soy adaptado para Unidade do Pronto Atendirnento, indicando falta do urn 
planejarnento eficionte e ode quado, con forme con firmado pc/a baixa nota "C" 
atribulda polo IEGM para o indice i-P!anejamonto. 

Portanto, a Adrninistraçao - a despeito de lograr a aplicacao 
format dos recursos constitucionais no setor - diga-se de passagem, em 35,77% das 
receitas da arrecadaçao e transferéncia de impostos, o Municipio deverá impor 
planejamento adequado e atirmativo sobre as reals necessidades da comunidade local. 

Ill - As demais situaçöes expostas na conclusão do laudo 
näo possuem gravidade capital trente a jurisprudência e precedentes desta 
E.Corte, devendo ser imediatamente corrigidos pela Administração. 

Nesse sentido, a Origem deveré promover a adequada divulgaçao 
das informaçoes fiscais em seu sItlo prOprio - rnatéria abordada na fiscalização 
ordenada, a tim do atender ao princIpio da publicidade e transparOncia fiscal, bern 
corno, não desatiar a realizaçao do controle social sobre a Administraçao. 

a http://www.perfiiseade.gov.br/?#  
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tk TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO 

Gabjnete da Conseiheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

Questoes afetas as desconformidades contábeis e registros do 
bens devem ser superadas, sob pena do exposicão do patrirnônio püblico a porda, 
extravio ou subutilização. 

No que diz a pendéncia de conciliaçOes bancárias, o tema não 6 
novo, uma vez que fez parte das recomendaçoes gerais a Origem em exame de contas 
anteriores e, nessa conformidade, deverá ser dada soluçao a questão. 

A Administraçào deverá manter major atenção as questoes afetas 
ao controle e arrecadação envolvendo a ilurninaçao pUblica. 

Enfim, a Origem deverá bern observar as recornendaçOes S 
lnstruçOes desta E.Corte. 

E, considerando as diversas falhas dostacadas, penso que deve 
ser endereçada firme advertOncia a Origem para quo implante e/ou aperfeiçoe o 
sistema de controle interno. 

Assim, diante do verificado nos autos, voto pela emissão de 
PARECER PREVIO FAVORAVEL a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de 
JARDINOPOLIS, exercIcio de 2016, excetuando-se ainda, os atos, porventura, 
pendentes de julgamento nests E. Tribunal. 

Determine, a margem do parecer, a expedigão de of icio ao 
Executivo Municipal, corn recomendaqoes para atençao aos seguintes pontos: 

- Adote cautela na relaçao entre RCL e despesas corn pessoal; promova a eliminação 
das horas extras; 
- Mantenha a equilibrio fiscal entre receitas e despesas, suficiente a manutençao dos 
serviços püblicos e aos investimentos necessários a sua ampliacão; 
- Mantenha atençao ao cumprimento dos quesitos quo formam o JEOM; 
- Promova açoes visando a rnanutençao/elevaçao do padrão de qualidade 
serviços afetos a educaçâo e saUde; 
- Em especial, promova investimentos necessários a ampla oferta de 
unidades escolares; 
- Proceda a adequada divulgação das peças fiscais em sitio próprio; 
- Mantenha atenção e controle sobre as ativos afetos a iluminaçao pblica; 
- Exerça controle sobre os bens patrimonials e corrija as pendencias na 
bancária; 
- Atenda as recomendaçoes e determinaçôes desta E.Corte; 
- Proceda a irnplantacão e/ou aperfeiçoamento do controle interno. 

F, de mode geral, determino ainda a inspeçäo da E. Corte, quo se 
certifique das correçöes anunciadas e das situaçOes determinadas / recomendadas 
nesta decisão. 

e oforta dos 

vagas nas 

conciliaçao 

occc MI25 
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ir Sessâo Ordinária cia Primeira Câinara realizada no Auditório 
PROF. JOSELUIZDEANHA1AMELLO" 

TC-004303.989.16 
Municipal 

DECISÃO DA PRIMEIRA CAMARA 

DATA DA SESSÃO - 08-05-2018 

Pelo voto da Conseiheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, e dos Conseiheiros 
Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara decidiu 
emitir parecer favorável a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 
exerciclo de 2016, exceção feita aos atos pendentes de apreciacão por este Tribunal,. 

Deterrninou, outrossim, a margern do parecer, a expediçäo de oficio an Executivo 
Municipal, corn as recornendaçOes constantes do voto da Relatora, juntado aos autos. 

Deterrninou, por fim, a inspeção desta Corte de Contas que se certifique das 
correçöes anunciadas e das situaçOes determinadas/recornendadas na decisao. 

PROCURADORA DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS LETICIA FORMOSO 
DELSIN MATUCK FERES 

PREFEITURA MUNICIPAL: JARDINOPOLIS 
EXERCICIO: 2016 

> Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-l. 
> Ao Cartório da Relatora para: 

• redaçao e publicaçäo do parecer. 
• oficiar a origem, nos termos do voto da Relatora. 

> A Fiscalizaçao competente para: 
• cumprir a determinado no voto da Relatora. 
• os devidos fins, encaminhando cópia em rnIdia digital do processo, 

acompanhada de OfIcio, a Camara Municipal. 

SDG-1, ern 11 de main de 2018 

SERGIO CIQUERA ROSSI 
SECRETARIO-DIRETOR GERAL 

SDG-1/ESBP/ms/mer 

ENDEREç0: Av. Range! Pestana, 315 - Prédlo Sede - Centro - SF - CEP 01017-906 PABX 3292-3266 
INTERNET: www.tce.sp.gov.br  
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - CEP: 01017-906 - So Paulo/SP 
PABX: (11) 3292-3266 - Internet: http://www.tce.sp.gov.br  N 

CERTIDAO 

PROCESSO: 00004303.989.16-4 

6RGA0: PREFEITURA MUNICIPAL OE JARDINOPOLIS (CNPJ 
44.229.821/0001-70) 

INTERESSDO(A): JOSE ANTONIO JACOMINI (CPF 262.679.006-06) 

ADVOGADO: RENATO CHAVES PESSINI (OAB/SP 300.841) 

ASSUNTO: Contas de Prefeitura - ExerciciO de 2016 

EXERCtCI0: 2016 

CERTIFICO que a r. Decisäo proferida pela E. 1' 
Câmara, em Sessào de 08/05/18 (FareCer - DOE de 

09/06/18), 	transitou em julgado em 31/07/18. 

Após a expedigão dos oficios, encaminha-se o 
presents feito a UR-06, na forma e pare os devidos 
fins 	determinados 	no 	evento 	n° 57. 

Cartório do GCCCM, 14 de Agosto de 2018. 
LAIS LEMOS DTJARTE 

COPIA DE D000MENTO ASSINADO DIGITALMENTE FOR; LAIS LE1IOS DUARTE. Sistema e-TCESP. Para 
obter infornaçôes sobre assinatura e/ou ver o arquivo original aCesse http://e- 
proCesso.tCe.sp.gov.br  - link Validar doCunento digital' e informe o cocligo do 

doCunento: 1-EE0O-GE1O-600P-6HLV 



TRIBUNAL DL CONTAS DO ESTADO DL SÃO PAULO 
CARTORXO DA CONSELHEIRA CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

São Paulo, 22 de agosto de 2018 

Oficio C.Cfl4 no  2155/2018 
eTC-4303. 989. 16-4 
Contas Prefeitura 

Prezado Senhor 

Cumprimento-o e, ao ensejo, participo-ihe que 
o processo eTC-4303.989.16-4 trata do exame de contas anuais 
da Prefeitura Municipal Jardinópolis, relativas ao exercicio 
de 2016. 

Pelo presente, transmito-lhe côpia da decisAo 
exarada pela E. la  Câmara, em Sessão de 08/05/18 (Parecer - DOE 
de 09/06/18), sobre citada matéria, para conhecimento. 

Por fim, informo que, por se tratar de 
processo eletrônico, na conformidade da Resoluçäo n o  01/2011, 
a integra da decisAo poderá ser obtida, mediante regular 
cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico - e.TCESP, 
na página WWW.tce.sp.gov.br . 

Apresento a Vossa Senhoria os protestos da 
minha perfeita estima e distinta consideracao. 

EDGARD CPiMARGO RODRXGUES 
Conselheiro - Presidente 

Prineira Câinara 

A Sua Senhoria, o Senhor 
aosE ANTONIO JACOMINI 
Ex-Prefeito Municipal Jardinópolis 
JARDINOPOLIS - SP 
C.CCM-37 (AR) 

ENDEREçO: Mr. Range) Pestana, 315 - Centro - SP - CUP: 01017-906 - PABX 3292-3266 - INTERNET: www.tee.sp.goy.br  



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CARTÔRIO DA CONSEL.HEIRA CRXSTIANA DE CASTRO MORAES 

São Paulo, 22 do agosto de 2018 

OfIcio C.CcM n °  2154/2018 
eTC-4303 .989.16-4 
Contas Prefeitura 

Senhor Prefeito 

Cumpriiuento-o e, ao ensejo, participo-lhe quo 
o processo eTC-4303.989.16-4 trata do exame do contas anuals 
da Prefeitura Municipal Jarctinópolis, relativas ao exercIcio 
de 2016. 

Polo presente, transmito-lhe cápia da decisAo 
exarada pela E. 1a  Câmara, em Sessão de 08/05/18 (Parecer - DOE 

de 09/06/18), sobre citada matéria, para conhecimento. 

For fim, informo que, por so tratar de 
processo eletrônico, na conformidade da Resolugão n o  01/2011, 
a integra da decisão podera ser obtida, inediante regular 
cadastramento, no Sistema de Processo Eletrônico - e.TCESP, 
na pégina WWW.tce.sp.gov.br . 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa ExcelAncia Os protestos da minha perfeita estima e 
distinta consideraçao. 

EDGARD C6ARGO RODRIGUES 
Conseiheiro - Presidente 

Primeira Cêxnara 

A Sua Excelência, o Senhor 
oAo CIRO 
Prefeito Municipal Jardinápolis 
JARDINOPOLIS - SF 
C.CCM-37 (AR) 

RNDEREc0: Av. Range! Pestana, 315 - Centre - SP - CEP: 01017-906-- PABX 3292-3266 - INTERNET: www.tce.se.gov.br  


