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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 00212019 

EMENTA: 
"DispOe sobre a aprovaço das Contas 
do Executivo, referente ao Exercicio 
Financeiro de 2016." 

SENHORES VEREADORES 

Apresentamos a consideração da Casa o secjuinte: 

Art. 1° Ficam aprovadas as Contas do Executivo Municipal 
(Prefeitura Municipal de Jardinópolis), referente ao ExercIcio Financeiro de 
2016, dujo Prefeito. Municipal na ocasiâo foi o Sr. Jose' Antonio Jacomini (RG 
no 5.376.948 SSP/SP e CPF n° 262.679.006-06), no periodo de 1° dejaneiro de 
2016 ate 31 de dezémbro de 2016. 

Art. 20  Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
pubhcação, revogadas as disposiçôes em contrarto 

Jardinópolis, 16 de Abril de 2019. 
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VicePresidente 
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Ma Luisa Ortelani Valadares 

29 Secretário 
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TERRA DA MANGA 

J USTIFICATIVA 

A matéria versa sobre a aprovação das contas do 

Executivo, referente ao exercicio financeiro de 2016. 

0 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que 

analisou e emitiu parecer favorável a aprovacão das contas da 
Prefeitura Municipal de Jardinópolis, referente ao exercicio 

financeiro: de 2016, cujo Prefeito na época foi .o Sr. José 

AntOnio JacominJ. (periodo compreendido de 10  de janeiro ate 31 

de dezerribro de 2016)- proc. TC - 004303.989.16. 

DATA DA SESSAO - 08-05-2018 
Pelo voW da Conselbeira Cristiana de Castro Monies, Relatora, e dos Conselbeiros Edgard 
Carnargo Rodrigues, Presidente, e Sidney Estanislau Hera/do, a E. Camaro decidiu emitir 
parecerfavoravel a aprovaçäo das contas do Prefeitura Municipal dejardinOpolis, exercfcio 
de 2016, excecãofeita aos aSs pendentés de opreciação por este TribunaL 
Determinou, outrossirn, a margern do parecer, a expediçao de o,ffcio ao Exécutivo Municipal, 
corn as recomendaçoes constantes do voW do Relatora,juntado aos autos. 
Detenninou, por firn, a inspeçäo desta Cone de Contas que se certflque  das correçöes 
anunciadas e das situaçöes deterrninadas/recornendadas no decisUo. 
PROCURJ4DORA DO MIN!STERIO PUBLICO DE CONTAS LETICL4 FORMOSO DELSIN 
MA TUCK FF1?ES 
PREFEITIJk4MUNICIPAL:JARDINOPOLIS 
EXERCICIO: 2016 
> Relatório e voto (ou notas taquig rcificas) juntados pc/a SDG-1. 
> Ao Cartono do Relatora para 
o redo çao e publicaçdo do parecer. 
• oficiar a origern, nos termos cM voto do Relatora. 
? A Fiscalizaçdo cornpetente para: 
• curnprir o deterrninado no voto da Relatora. 
•os devidos fins encarninhando copia ern midia digital do processo, acompanhada de OJIcio, 
a Cdrnara Municipal. 
SDG-i, emil de rnaio de2OlB 
SERGIO CIQUERA ROSS! 
SECRETARIO-DIRETOR GER44L 

ApOs a análise no referido órqão, os autos foram 

encaminhados a Casa Legislativa Municipal, protocolado na 

Câmara Municipal no dia 04 de setembro de 2018. 
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0 Plenário da Casa Legislativa tomou ciência da 

tramitação das referidas contas na 21' sessào ordinária, 

realizada no dia 17 de setembro de 2018 e a publicacao do 

edital, para fins de publicidade, ocorreu no dia 22 (sábado) 

de setembro de 2018, página 10 do Jornal "A Cidade de 

Jardinópolis" e disponibilizada ainda, para fins de 

visualizaçao e irnpressão no site: 

www.camarajardinopolis.sp.gov.br , as coinissOes de Justiça e 

Redação e Financas, Orcainento, Educaçao, Saüde, Neio Pmbiente, 

Esporte e Cultura, emitirampareceres favoráveis, e concluirarn 

pela aprovação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, sendo que tais pareceres foram aprovados na 8' 

Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de abril de 2019. (cópia 

dos pareceres anexos) 

Apesar do referido orgão de controle externo ter 

manifestado favoravelmente a aprbvacäo das contas do executivo 

de 2016,. foram procedidas severas recomendaçOes que deverao 

ser enviadas por oficio ao Chefe do Executivo Municipal, 

destacamos: 

Detennino, 0 margern do parecer, a expedi cOo de oficlo oo Executivo 
MunicipaL,, corn recomendaçOes .para atençOo aos seguintes pontos: 
- Adote cauteta no reLaçdO entre RCLe despesas corn pessoat; promova 
a etiminaçäo 
dos horas extras; 
- !4antenha o equiLibrLo fiscaL entre receitas e despesas, sufLciente 
o manutençOo dos servLços pUbLicos e aos investirnentos necessários 0 
sua ampLLacao; 
- Mantenha atençOo 00 cumprimento dos quesitos que formam o IEGM; 
- Prornova açöes visando a manutencao/etevacOo do padrao de quatidade 
e oferta dos servtços afetos 0 educaçOo e saüde; 
- Em especiaL, promova investimentos necessários a arnpta oferta de 
vagas nas unidades escotares; 
- Proceda a adequada divuLgoçdo dos pecas fiscais em sitio prôprio; 
- Mantenha atençOo e cont rote sabre as at 1 vos afetos 0 LLurninaçao 
pábLica; 
- Exerça controte sabre as bens patrimontais e corrija as pendencias 
no conctttaçào bancaria; 
- Atenda Os recornendaçoes e deternrtnacaes desta F. Carte; 
- Proceda a irnptantacOo e/ou aperfeicoamento do controLe inter o. 
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E, de modo geraL, deternrino ainda a tnspe cäo do E. Corte, que se 
certif-Lque dos correçOes anunc -Ladas e dos sttuaçoes determ -inadas I 
recomendadas nesta dectsao. 

Segue anexo cópia do parecer do relator e da decisao 

da primeira câmara do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo. 

Assim, apresentamos ao Plenário desta Casa de Leis, 

a proj eto de Decreto Legislativo em questao, por força do 

Regimento Interno da Câmara Municipal. 

Jardinapolis, 16 de Abril de 2019. 
7-) 

arlhi gU&Iante r Presidente 
CAmara Municipal de Jardinópolis-SP 

Andre' Lui4anata 
1 Secrètá'rio 

Câmara Municipal de Jardinópolis-SP 

Lindefliu1V 
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zo Secret8fl 

Crnara Municipal de ]ard!flóPOtISSP 
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ITEM 055 

Processo: 	 TC-4303.989.1 6 

Interessada: 	PREFEITIJRA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 

Responsavel: 	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 

Aplicacão total no ensino 25,62% (minimo 25%) 
Investimento no magistérlo - verba do FUNDEB 71,44% (minimo 600/6) 

Total de despesas corn FIJNDEB 100,00% 
Investirnento total na saUde 35,77% 
Transferéncias a Cârnara Certificada a regularidade 
Gastos corn pessoal 46,54% (limite 54%). 
Remuneraçao agentes politicos Não foram apresentadas criticas 
Encargos socials Em ordem 
Precatórios Em ordem 
Resultado da execução orgamentária Deficit 2.51% (R$ 2.982.135,64) 
Resultado financeiro Certificada a superação do deficit orpamentário 
Art. 42 da LRF Em ordem 
Despesas de pessoal Ultimos 180 dias de 
mandato  

Em ordem 

Gastos corn publicidade Relevadas 

2014 2015 2016 Resultado 
i-EGM B B B 
i-Educ B+ B+ 8+ Dodos 	Uerais 	educaçao, 	Avahaçao 	Escolar, 	Coriseiho 	Municipal 	do 	Educaçao, 

Infraestrutura, Material Escolar, Merenda, Minimo Constitucional, Piano Municipal de 
Eduoagáo, Professor, Transports Escolar, Uniforme, Vegas. 

i-SaUde 8+ 8+ B Atençao Basics, Atendimento a Popuiaçao, Campanha, Conseiho Municipal de Sade, 
Equipe de Sade do Famiha, lnfraestrutura, Minirno Constitucional, Profissionais do 
Saüde. 

i-Planej. C+ C C investimento, Pessoai, Programas e Metes. 
!-Fiscal B+ 8+ B Divide 	Ativa, 	Divida 	Fundada, 	Execuçao 	Orçarnentária, 	Finanças, 	Gestäo 	Fiscal, 

PrecatOrios,_Transparência. 
i-Arnb 8+ B 6* Contingenciamento, 	infraestrutura, 	tQR, 	Piano 	Municipal 	de 	Sanearnento 	Básico, 

 Programs Ambientai, Residuos Solidos. 
i-Cidade 0+ C C Conlingenciamento, 	infraestrutura, 	Pessoal, 	Piano 	de 	Mobiiidade 	Urbana, 	SIDEC 

______ (DEFESA CIVIL) 
i-Gov-Tl 

______ 
I 	B C 0+ I Diretlizes do TI, Pessoal, Sistema AUDESP, Transparéncia. 

A -Aitamente Efetiva / B+ - Muito Etetiva I S - Etetiva / C. ..rntasedaadequacao / C Baixo ntvel ae aaequacao 	 - 

Porte rnédio 

Região Adrninistrativa Ribeirão Preto 

Ouantidade de habitantes 40.962 

I - Veritica-se que a Administraçao de JARDINOPOLIS cumpriu 
os principais aspectos da gestão administrativa, orçamentária e financeira avaliados 
por esta E. Corte durante o perlodo. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO 
Gabunete da Conseiheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

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

Quanto a verba do FUNDEB foi atestada a integralizaçao dos 
recursos recebidos, conquanto tenham sido aplicados 71,44% dessa verba em favor da 
valorizaçao dos profissionais do magistérlo, de tal sorte cumprindo ao art. 21 da Lei 
11494/07 e ao art. 60, XII, do ADCT da OF/88. 

b) Igualmente registrado que foi excedido formalmente o 
mInimo de aplicacâo de recursos na saUde, corn investimentos de 35,77% da receita e 
transferéricias de impostos. - 	 . 

c) A fiscalizaçao certif icou que a transferencia f inancetra efetiva 
ao Legislativo Municipal cumpriu o teto constitucional. 

d)

 

No que tange aos gastos corn pessoal foi anotado que a 	cOn 
MunicIpio encerrou o exercicio abaixo do chamado '1imite de alerta" (>48,30 < 51,60% da 

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

No entanto, nao obstante a peculiaridade que cercou o periodo no 
que se refere as receitas arrecadadas, conforme adiante mencionado - e clue 
proporcional a situação de conforto frente aos lirnites fiscais, charna a atenção o 

0 00 
apontamento da inspeção a realizaçao de horas extras em habitualidade, em situaçoes 
que excedem a duas horas diárias. 

Nesse sentido a Origern deverá ser advertida de que a prática é fl 
contrária ao interesse pUblico, na medida em que, superando o limite legal estabelecido 
A sobrejornada diana, também impoe sobrepreco ao valor pago - a base de 50% e 
100%, sern olvidar da perda da qualidade dos serviços prestados e os malefIcios At 
saUde do trabalhador. 

Nesse sentido, considerando as dimensOes do Municipia e as 
serviços disponibilizados a população, a Origem deverá proceder amplo planejamento 

	

tendente a distribuiçao de tarefas, de tal sorte eliminando a contratação de horas 	fl- 
extras.  

e) Não foram reaflzadas observaçOes quanto ao pagamento 0< '  
dos subsidios dos agentes politicos. 

N
O 

f) A respeito dos encargos socials foi destacada a 
apresentacão das respectivas guias de recolhimento. 	 9 

g) A Fiscalização abonou a gestão da divida com precatórios, S 
mediante o depósito de valores suficientes a quitação da parcela devida no perlodo, 
liquidação dos requisitórios de baixa monta e adoção de nitrno suficiente a quitação do 
estoque ate 2020. 

b) 	0 relatório elaborado pela fiscalização deu notIcia de que a 
Municipio obteve deficit da execução orçamentária de 2,51%, ou seja, que as despesas 
empenhadas superaram em R$2.982.135,84 a receita realizada. 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete da Conseiheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES 	 2' 

....... 

No ontanto, a fiscalização também registrou quo esse saldo 
negativo foi totalmente coberto pela sobra financeira do exorcIcio anterior, do tal sorte 
estabelecendo equilibrio fiscal. 

Dito isso, o Municipio possui Iiquidez corrente a suficiência para 
quitação do sua dIvida de curto prazo; 0, quanto ao aumento da dIvida de longo prazo 
so deu em face da entrada de precatórios do perlodo. 

No entanto, considerando as poculiaridades do exercIcio em 
exame, máximo polo advento da entrada do recursos da chamada "repatriação de 
va/ores" - o quo pode ser obsorvado pela elevaçao nominal da RCL nos moses do 
nov/dez, penso que a Origem dove ser advertida a manutenção do equilIbrio fiscal i 
entre roceitas e dospesas, suficiente a manutençâo dos serviços pUblicos e aos 
investimentos necessários a sua ampliacao. 

I) 	Quanto ao cumprimento do art. 42 da LRF pode ser 
observado do quadro olaborado pela fiscalizaçao, quo o MunicIpio manteve saldo .e12 
tinanceiro suficiente a cobertura dos restos a pagar liquidados ate 31 .12.16. 

SD> 

Logo, formalmento cumprida a regra fiscal própria ao Ultimo ano 
de mandato. 

o 

j) Houve acréscimo nominal das dospesas corn possoal no 
segundo semestre/1 6, na comparação com o encerramento do semestre anterior 
(R$ 53.365.778,11 / FI$ 55.000.446,03 - elovaçao do R$ 1.634.667,92 - 3,06%). 

Contudo, diante da sUbita olevaçào da RCL nos dois Ultimos 1! 
moses de 2016, observa-se do quadro elaborado pelafiscalização que o percontual de on d  

despesas corn pessoal nos ültimos 180 dias nao foi elevado, de tal sorb conformando- gj 
so ao mandamento fiscal. 

aN 
k) A inspeção relevou a realizaçào do dospesas com 

publicidade no periodo demarcado pela legislacão eleitoral. 
E. 

	

A norma expressa a proibição de ser realizadas desposas pelos 	g 
Orgäos pUblicos quo excedam a media dos gastos no primoiro semestre dos trés 58, 
Ultimos anos quo antecedem o ploito (ad. 73, VII, Lei 9504/97 

Como visto, o valor apurado nos gastos dossa natureza (R$ 

	

3.601,00) superou a media apurada (R$ 71 7,00); no ontanto, milita em favor da Origem 	z .  
o fate do que as dospesas dostacadas foram realizadas ern pro[ do comunicaçäo de a1-

campanhas do interesse pUblico, cumprindo o principio da continuidade da 
Administração e, sobrotudo, ern valor não expressivo. 

II - No que diz rospeito a avaliaçao dos rosultados obtidos, ou 
seja, sob aspoctos da auditoria operacional, domarco quo esta E. Code implantou o 
IEOM - lndico de Efetividade da Gestão Municipal, atribuindo notas a diversos 
quesitos, a partir das informaçOes prestadas pela prOpria jurisdicionada. 

ZT 
RL 



t 	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete da Conseiheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES as > 'i 	 0 

a) Sondo assim, procurando avaliar a qualidade dos serviços 
prestados, considerando as informacOes orestadas a esta E. Corte oara a formuiacao 
do IEGM - Indice do Eticléncia da Gestão Municipal, polo qual é possIvel confrontar 
a adequaçao dos investimentos páblicos a resposta esperada pela sociedade - qual 	, 
seja, ern favor de suas nocossidades primárias, destaca-se quo o Municipio obteve o 
Indice B, ou seja, incluindo-se na catogoria "efetiva". 

Contudo, ha do ser destacado os apontamentos Iançados pela 
fiscahzaçâo no tocante a falta do impiantacäo do Piano Municipal do Sanoamonto 
Básico, Piano Municipal do RosIduos Sólidos, Piano de Mobilidado Urbana, faita do 
tratamonto do osgoto, falta de tratamento dos rosIduos dopositados ern aterro, alOm do wo 

questöes afotas ao Ensino o Saüde. -Din 
Desse modo, a Origem dove ser advertida a corroçäo dos pontos 

destacados, corn a finalidado do elovaçao da qualidade dos serviços prestados - disso 
corn ref loxo na apuracäo do prôximo IEGM. 

Quanto a educação ha do so destacar quo, diante das respostas 
apresentadas ao IEGM, expresso na faixa de resultados 1-Educ, o Indice atribuido foi 
considerado "muito efetivo" - "B+". 

a 0  corn 
No ontanto, destacam-se obsorvaçOes feitas a conta da auditoria 

operacional sobre o sotor, as quais merocom atenção e reparos imediatos por parts da 
Origem. 'Do) 

3.1.1 - Dernais Aspectos Relacionados it Educacäo 
- Dos 293 Pro fessores do Educaçao Infantil e Fundamental I da reds Municipal 
do Ensino do Jardinopolls, 25 (8,53%) náo possuem formacao superior 00 0 

especIfica; 	 a 
- Deficit de vagas nas creches municipals e creches traballiando corn 
superlotaçäo. 

3-1.2 - Flscalizapäo do Natureza Operacional c/a Rede PUblica Municipal de 
Ensino 	 Sir 
- Ausencia do A VOB para as prédios das escolas municipals, pondo em risco a 	0. 

sogurança dos alunos, servidores e pais quo frequentam esses prOdios 
pUblicos e projudicando a note t" atribulda ao indice 1-Cidade do IEGM. 	-t 

a0  
00. 

Aqui faço realçar quo o apontarnonto sobre a falta do oforta do 
vagas ern creches, bem como, a oxisténcia do unidades dossa natureza trabaihando °J. 
corn superiotacão dove sor corrigida do imediato - medianto p!anejamento e 
investirnentos adequados a sua soluçao. 	 U 

Lombro que os prejuizos causados ao indivIduo fora da redo do 
onsino, mais ainda nossa faixa etária do dosonvoivimento, dificilmente podorão ser 
recuperados. 

Ern sendo assim, rossalto quo o toma so insere entre Os 

chamados direitos fundamontais, consoanto oxpiicitacão no Toxto, adianto transcrito: 

10 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Gabjnete cia Conseiheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES 

Art. 208. 0 dover do Estado coma oducaçäo sore efetivado rnodiante a garantia de: 
/ - educaçao básica obrigatOria e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezesseto) anos do idade, 
assegurada Inclusive sue oferta gratuita pare tWos Os quo a ela não tiveram acesso na idade 
prOpria; 
(4 
IV - educaçao infantil, em creche e pro-escola, as crianças ate 5 (clnco) anos do idea 
(4 
§ 120 acesso so ens/no obrigatorlo e gratuito 0 dire/to pOblico sub]etivo. 

29  0 nao-oferecirnento do ensino obrigatOrlo pelo Poder PUblico, ou sue oferta irregular, 
imports responsabilidade do autoridade cornpetente. 
§ 3' Compete ao Podor PUb/lao recensear Os educandos no ensino fundamental, fazor-ihes a 
chamada e zelar, junta aos pals ati rosponsãveis, pole frequOncia a oscola. 

Alias, sobre o tema ja se pronunciou o E.STF, em decisoes 
lapidares do valorizaçao do direito fundamental a educação infantli. 

"A educação in lentil represents prerrogativa constitucional indisponivel, quo, deforida as 
crianças, a estas assegura, pare efeito do seu desonvolvimento integral, e coma primeira etapa do 
processo de eduaagâo basica, 0 atendimento em creche e o acesso a prO -escola (Cr, art. <208>, IV). 
Essa prorrogativa juridica, em consequencla, impS, so Estado, por efelto do a/ta significaqào 
social do quo so reveste a eduoaçäo Infantil, a obrigagão cons tituclonal do crier condigOes 
objetivas quo possibilitern, do manelra concrete, em favor des "crianças ate cinco anos do 
Idade" (CF, art 208, IV), o efetivo acesso e atendirnonto em creches e unidades do prO -escola, 
sob pone do con figurer-se inacelta we! ornissäo governamental, apta a frustrar, injustamente, 
per mOrale, o integral adimplornento, polo Potter PUblico, do prestagao estatal quo the impS o 
próprie texto do CF. A oducaçao infantil, pot quail!icar-so como direito fundamental do bode criança, 
näo Se expãe, em seu procosso de concretizaçao, a ave/ia gOes meramente discricionárias da 
admmistraçao pu'blica nem se subordina a razOes de puro pragmatismo govemamental. [A-RE 
639.337 ApR, rel. mm . Celso do Mello, 1. 23-6-2011 • 22 T, WE de 15-9-2011] = RE 956.475, ml. mm. 
Celso de Mello, decisâo monocrática, j. 12-5-2016, WE de 17-5-2016 = RE 464.143 ApR, rel. mm . 
Ellen Oracle,]. 15-12-2009, 22  T, WE de 19-2-2010 

A jurisprudencla do STF flrmou-se no sontido do existOncia do dire/to subjotivo pOblico do 
cr/an gas aM clnco anos do idade so atendimento em creches e prO-escolas. (..) tambOm 
aonsolidou o entendimento de que 6 posslvol a lntervengão do Podor Judiclarlo visando a efetivagão 
daquele dire/to constitucional. [RE 554.075 ApR, rel. mm . Carmen Lucia, j. 30-6-2009, 1' T, WE do 
21-8-2009.] = &L592.075 ApR, rel. mm . Ricardo Lewandowskl, j. 19-5-2009, 1 9  T, WE do 5-6-2009 

Em acréscimo vale realçar as Metas estabelecidas pelo Piano 
Nacional do Educaçã& abordando situaçöes importantes ao desenvolvimento do 
ensinoe a responsabilidade do MunioIpio: 

Meta 1: universalizar, ate 2016, a educaçäo infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 
5 (clnco) anos de idade e ampliar a oferta de educaçäo infantil em creches, de forma a atender, no 
minirno, 50% (cinquenta par cento) das crianças de ate 3 (trés) anos ate 0 final da vigéncia deste 
PNE.  

Meta 4: universalizar, para a populacao de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos corn deficléncia, 
transtornos globais do desenvolvirnento e altas habilidades ou superdotaçäo, 0 acesso a 
educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na redo regular 
de ensino, corn a garantia de sisterna educacional inclusivo, do salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, póbticos ou conveniados. 

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

Meta 6: oferecer educacäo em tempo Integral em, no mInirno, 50% (cinquenta por cento) das 
escolas pUblicas, do forma a atender, polo rnenos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) 
alunos(as) da educaçao básica. 

I http://pno.rnoc.gov.br/images/pdf/pno_conhecendo_20_metas.pdf  
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Meta 7: fomenter a qualidade da educacão bãsioa em todas as etapas e modalidades, corn 
meihoria do fluxo escolar e da aprendizagern, de rnodo a atingir as seguintes médias nacionais 
pare o IDEB: 6,0 nos anos iniclais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finals do ensino 
fundamental; 5,2 no ensino rnedio. 

Meta 15: garantir, em regime do colaboracão entre a Uniao, us Estados, o Distrito Federal e Os 
Municipios, no prazo de 1 (urn) ano do vigéncia deste PNE, politica nacional de formação dos 
profissionais da educaçao de que tratam us incisos I, II e Ill do caput do art. 61 da Lei n 2  9.394, de 
20 de dezernbro de 1996, assegurado quo todos us professores e as professoras da educação 
bésica possuam formação especifica de nivel superior, obtida em curso do licenciatura na area de 
conhecirnento em quo atuam. 

Meta 16: formar, em nivel de pós-graduaçao, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 
educaçao básica, ate o Ultimo aito de vigéncia deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) 
profissionais da educação bésica formaçäo continuada em sue area de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e contextualizaçöes dos sistenias do ensino. 

0 Portal do IBGE 2  indica que o MunicIpio possui as seguintes 

caracteristicas: 

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

lnformaçoes constantes nos bancos de dados desta E. Corte 
indicam que o valor gasto por aluno no periodo superou aquele dispensado no 
exercIcio anterior, atingindo R$ 6.559,65; contudo, encontra-se abaixo da media do 
investimentos realizados em sua repião administrativa e no contexto do Estado. 

Gasto anual por aluno 

2015 	 2016 

Jardinopolis 	 R$ 6.092,85 	R$ 6.559,65 
Regio Administrativa de 
Ribeir3o Preto 	 R$ 8.253,26 	ii$ 8.896,62 

<<644 municipios>> 	 RS 8.922,94 	R$ 9.342,00 

Observa-se da análise sobre as informaçoes dispostas pelo IBGE 

a respeito do IDEB - Indice de Desenvolvimento da Educaçao Basica, quo o MunicIpio 

foi deticiente na aferiçao da nota alcançada para os Ultimos anos do ensino 

fundamental. 

Anos iniciais Anus finals 
]DEB 6,2 4,9 
Posiçäo no pals —5570 municipios 11002  941 
Poslcäo no Estado 306 
Posiçäo na micro região -16 municipios 49 39 

2  https://cidades.ibge.ciov.br/brasil/sp/santa-brancaloanorama  
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Essas informaçOes indicam quo, muito embora tenha sido 
cumprida a obrigaçao constitucional de investirnentos na educaçao e, bern assim, 
adequado aos parârnetros do avaliaçao do IEGM, a Municipio devera empreender 
esforços a elevação da qualidade de ensino ofertada. 

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

Art. 205. 0 ensino sera ministrado corn base nos seguintes principios: 
(-..) 

VII - garantia de padrio lie quafidade. 

Igualrnente consigno as preceitos estabelecidos na Lei 13.460/1 7, 
que dispOe sobre a participação, proteçao e defesa dos direitos do usuário dos serviços 
püblicos da administração püblica, quanto a necessidade de aperfeiçoarnento dos 
serviços dispostos a população. 

ttft•; verbis' 

Art. 23. Os Orgaas e entidades pOb/icas abrangidos par esta Lei deverao avaliar as servigos 
prestados, nos seguintes aspectos: 
I - sat/s fagao do usuario corn a serviço prestado; 
1!- qualidade do atandirnento prestado aD usuário; 
I/I cumpriniento dos comprornissos e pnzos del/n/dos pam a prestaçao dos serviços; 
IV - quantidade de manifests çOes de usuá floe; V 
V - medidas adotadas pela admlnlstraçäo pablica pan meihoria a aperfeiçoamento da 

Enfirn, essas questOes devern ser levadas em consideraçao no 
programa estabelecido a area, lembrando que o ideal e desejável é quo possarn ser 
corrigidos os apontamentos da inspeção, bern corno os pontos de atençäo do IEGM e 
demais indices sabre o setor, a que não implicaria, necessariarnente, na elevação 
nominal dos gastos — mas, sobretudo, na busca Della sua pualidade, calcada no 
plane jamento estratégico, Delia acão transparente e responsavel. 

b) 	Na saüde, através do i-SaUde, o indice IEGM alcançado foi 
"B", portanto, considerado como "efetivo". 

Relembro quo a exemplo do ensino, o setor tambérn guarda 
proteçao constitucional e, desse rnodo, a Origem deve procurar rnanter e/ou elevar a 
padräo de qualidade dos serviços ofertados a populaçao. 

Registra-se que as investimentos no setor por habitante atingirarn 
R$ 830,51 no periodo. 

2015 	 2016 

Jardinópolis 	 R$ 758,35 	R$ 830,51 
Região Administrativa de 

Ribeirâo Preto 	 R$ 777,92 	R$ 853,06 

<<644 municipios>> 	 R$ 774,24 	R$ 821,61 

13 
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Igualmente podem ser observadas junto ao portal da Fundação 
SEADE3  situaçOes em que os resultados obtidos pelo MunicIpio foram inferiores 
àqueles de sua Região Administrativa ou do próprio Estado. 

Municipio I Regiào Mminisftativa I 	Estado 
Taxa de Mortalidade Inlantil 12,68 1 	10,02 1 	10,91 
Taxa do Mortalidade na Infäncia 16,30 11.73 12,58 
Nascidos vivos do rnäes corn menos de 18 anos 7,43 5,70 5,87 
Was quo fizeram sate e mals consultas do pré- 
natal 

80,66 82,01 79,05 

Nascimentos corn baixo peso (rnenos do 2.5k!) 10,91 9,05 9.11 

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

Destaca-se ainda, sobre o setor, a necessidade de correçâo dos 
pontos suscitados pela fiscalizaçâo: 

- Ausenc/a do A VCB para os préd/os des Unidados do SaOde, pondo ern risco 
a segurança da populaçâo quo ut/liza-so desses prOdios pUblicos e servidores 
quo all traba/ham, uma vez quo essos espaços podem não estar cumprindo 
todas as normas do segurança exigidas pela leg/s/a cäo vigente. 

3.2.2.2 	- C/PA Len! Ba/an Jacomini 
- Investimentos näo aproveitados com a construção de um Hospital com Centro 
Cir(jrgico pats a c/dade que nao chegou a entrar em funcionamento e tevo quo 
set adaptado para Un/dade do Pronto Atendimento, /nd/cando ta/ta de um 
planejamento cf/c/onto o ado quaclo, con forme con firmado polo ba/xe note SC" 

atribuida polo IEOM pars o Ind/co i-P/anojamonto. 

Portanto, a Administração - a despeito do lograr a aplicaçao 
formal dos recursos constitucionais no setor - diga-se de passagem, em 35,77% das 
receitas da arrecadaçao e transferéncia de impostos, o MunicIplo deverá irnpor 
planejamento adequado e afirmativo sobre as reais necessidades da comunidade local. 

Ill - As demais situaçäes expostas na conclusão do laudo 
nao possuem gravidade capital frente a jurisprudencia e precedentes desta 
E.Corte, devendo ser imediatamente corrigidos pela Administraçäo. 

Nesse seritido, a Origem devera promover a adequada divulgação 
das informaçoes I iscais em seu sItlo próprio - matéria abordada na fiscalizaçao 
ordenada, a fim de atender ao princIplo da publicidade e transparéncia fiscal, bem 
como, nào desafiar a realizaçao do controle social sobre a Administração. 

C, 
0' 
-U 
> 
0 rn 
0 
0 
0 
C 

m 
z 
—4 

10 
2> 
CO(J) 

'90 
z0 

-62 
82 
01 

0 r 

ca-U 
OQ 

TM 
=0 
DCI) 
'' m 
C 

C) 
0.I 
I> 
ac) 
0> 

co 

CD m 

am 

(0(g) 
no, 
0(0 
33 

p3 
go 
01 
oC) 
am 
coo) 
0 -U 
a' 
0_U 

00) 
0 0 

EL 

cDsg 

Oct 

>0 
00 

0)0) 
Ow 

0 
C 

CD 

0 
0) 
-a 
C 
'C 0 
0 

Co 
S 
0) 

http://www.perfiLseade.pov.br/?#  
14 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO 
Gabunete da Conseiheura CRISTIANA DE CASTRO MORAES 	a 

a 

QuestOes afetas as desconformidades contábeis e registros de 	§ 
bens devern ser superadas, sob pena de exposição do patrimOnio püblico a perda, 
extravio ou subutitização. 

-1 

No que diz a pendéncia de conciliaçOes bancárias, o tema não O 
novo, uma vez que fez parte das recomendaçOes gerais a Origem em exame de contas 
anteriores e, nessa conformidade, devera ser dada solução a questão. "R 0  

'PD 
A Administraçao devera manter major atençäo as questOes afetas 

ao controle e arrecadação envolvendo a iluminação pUbtica. 

Enfim, a Origem deverá bern observar as recomendacOes e 
InstruçOes desta E.Corte. 

00 

E, considerando as diversas falhas destacadas, penso que deve 
ser endereçada firme advertência At Origem para que implante e/ou aperfeiçoe o 
sistema de controle interno. 

C) 

Assirn, dianfe do verificado nos autos, voto pela emissão de 
PARECER PREVIO FAVORAVEL a aprovaçao das contas da Prefeitura Municipal de § 
JARDINOPOLIS, exercIcio de 2016, excetuando-se ainda, os atos, porventura, Do  m 

pendentes de julgarnento neste E. Tribunal. 
e c 

Determino, a margem do parecer, a expediçao de ofIcio ao 
Executivo Municipal, corn recomendaçöes para atenção aos seguintes pontos: H - Adote cautela na relaçao entre FICL e despesas corn pessoal; promova a elirninaçao 
das horas extras; 
- Mantenha o equilIbrio fiscal entre recëitas e despesas, suficiente a manutenção dos CET CD 

serviços pUblicos e aos investimentos necessários a sua ampliaçao; 
- Mantenha atençào ao cumprimento dos quesitos que forrnarn o IEOM; 
- Promova açOes visando a manutençao/Olevaçao do padrao de qualidade e oferta dos 2 g. 
serviços afetos a educaçào e saüde; 

—Em especial, promova investimentos necessários a ampla oferta de vagas nas 
unidades escolares; 
- Proceda a adequada divulgaçäo das peças fiscais em sitio próprio; 
- Mantenha atenção e controle sobre os ativos afetos a iluminação pUblica; 
- Exerça controle sobre os bens patrimoniais e corrija as pendencias na conciliaçao MST 
bancária; WO 

- Atenda as recomendaçOes e determinaçOes desta E.Corte; 
- Proceda a implantacão e/ou aperfeicoamento do controle interno. FH 

E, de modo geral, determino ainda a inspeção da E. Corte, que se 
certifique das correQöes anunciadas e das situaçôes determinadas / recomendadas 
nesta decisâo. 

OCCGMI25 a = 
3 
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SECRETARIA-DIRETORIA GERAL - SDG-1 - TAQUIGRAFIA 
 12 Sessão Ordinária da Primeira Cãmara, reallzada no Auditorio 

T1  PROF. JOSELUIZDEANHAJAMELLO" 

TC-004303.989.16 
Municipal 

DECISAO DA PRIMEIRA CAMARA 

DATA DA SESSAO - 08-05-2018 

Pelo vote da Conseiheira Cristiana de Castro Moraes, Relatora, e dos Conselheiros 
Edgard Camargo Rodrigues, Presidente, e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara decidiu 
ernitir parecer favorável a aprovaçâo das contas da Prefeitura Municipal de Jardinópolis, 
exercIcio de 2016, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este Tribunal,. 

Determinou, outrossirn, a margem do parecer, a expedição de ofIcio 20 Executivo 
Municipal, corn as recornendaçoes constantes do vote da Relatora, juntado aos autos. 

Deterrninou, por firn, a inspeção desta Cone de Contas quo se certifique das 
correçOes anunciadas e das situaçOes determinadas/recomendadas na decisão. 

PROCURADORA DO MINISTERLO PUBLICO DE CONTAS LETICIA FORMOSO 
DELSIN MATUCK FERES 

PREFEITURA MUNICIPAL: JARIMNOPOLIS 
EXERCICIO: 2016 

> Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-1. 
> Ao Cartório da Relatora para: 

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

> A Fiscalização competente para: 
cumprir o deterrninado no voto da Relatora. 
os devidos fins, encarninhando cópia em mIdia digital do processo, 
acornpanhada de OfIcio, a Câmara Municipal. 

SDG-1, em 11 de maio de 2018 

SERGIO CIQUERA ROSS! 
SECRETARIO-DIRETOR GERAL 

sDG-1fESBP/ms/mer 

ENDEREç0: Av. Range! Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SF - CEP 01017-906 PABX 3292-3266 
INTERNET: www.tce.sp.gov.br  
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FS!P1 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  .t .  - -a 

CERTIDAO 
PROCESSO: 00004303.989.16-4 

ORCAO: PREFEITORA MUNICIPAL 0E JAR0INOPOLIS (CNPJ 
44.229.821/0001 -70) 

XNTERESSI*D0(A): JOSE ANTONIO JACOMINI (C?F 262.679.006-06) 

PDVOGADO: RENATO CHAVES PESSINI (OAE/SP 300.841) 

ASStJN!F0: Contas de Frefeitura - Exercicio de 2016 

EXERCICIO: 2016 

CERTIFICO que a r. DecisAo proferida pela E. 1 
Câmara, em Sessâo de 08/05/18 (Parecer - DOE de 
09/06/18), 	transitou em julgado em 31/07/18. 

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

CartOrio do GCCCM. 14 de Agosto de 2018. 
LAIS LEMOS DUARTE 

COFIA 05 0000MENTO ASSINA0O 0IGITALMENTE FOR: LAIS LEMOS DUARTE. Sistema e-TCESP. Para 
obter inforraacOes sobre assinatura e/ou ver 0 arguivo original aoesse http://e- 
processo.tce.sp.gov.br  - link 'validar docurnento digital' e informe o código do 

documento: l-EEOO-GE1O-600P-6HLV 
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Officio C.CcM n o  2155/2018 
eTC-4303. 989. 16-4 
Contas Prefeitura 

Prezado Senhor 

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

Pelo presente, transmito-lhe côpia da decisAo 
exarada pela E. 1a  Câmara, em Sessão de 08/05/18 (Parecer - DOE 
de 09/06/18), sobre citada matéria, para conhecimento. 

Por fini, informo que, por se tratar de 
processo eletrônico, na conformidade da Resoluçâo n° 01/2011, 
a integra da decisao podera 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 cIa 
minha perfeita estima e distinta consideraçâo. 

EDGARD CANARGO RODRIGUEZ 
Conselheiro - Presidente 

Prixueira Câinara 

A Sua Senhoria, o Senhor 
JOSE ANTONIO JACOMINI 
Ex-Prefeito Municipal Jardinópolis 
JARDINOPOLIS - SF 
C.CCM-37 (AR) 
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ENDEREcO: Ay. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP-CEP:  01017-906 - PABX 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br  



Oflcio C.CcM n o  2154/2018 
eTC-4303. 989. 16-4 
Contas Prefeitura 

Senhor Prefeito 

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 cópia da decisâo 
exarada pela E. 1a  Câmara, em Sessão de 08/05/18 (Parecer - DOE 
de 09/06/18), sobre citada matéria, para conhecimento. 

For fin, informo que, por se tratar de 
processo eletrônico, na conformidade da Resolução n° 01/2011, 
a integra da decisAo poderá ser obtida, mediante regular 
cadastramento, no Sistema de Frocesso Eletrônico - e.TCESP, 
na página WWW.tce.sp.gov.br . 

Aproveito a oportunidade para apresentar a 
Vossa Excelência os protestos da minha perfeita estima e 
distinta consideraçAo. 

EDGARD CANARGO RODRIGUES 
Conselheiro - Presidente 

Primeira Cêivara 

A Sua Excelência, 0 Senhor 
JOAO cIRO 
Frefeito Municipal Jardinópolis 
JARDINOPOLIS - SF 
c.ccM-37 (AR) 

EI'ThEREcO: Av. Range! Pestana, 315 - Centro - SF - CEP: 01017-906 - PABX 3292-3266 - INTERNET: www.tcespgov.br  
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PARECER DA COMISSAO DE JuSTIçA E REDAcA0 

CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016 - EXECUTIVO 

- 

C•-G 

o 
z 
- 

A Comissão Permanente de Justiça e RedaçAo, reunida na forma regimental, corn base 

nos artigos 71, paragrafo 4° do artigo 77 e artigo 226, todos do Regimento Interno, para 

apreciar as contas anuais do exercIcio financeiro de 2016 do Executivo, cujo prefeito na época 

foi o Sr. Antonio José Jacomini (perlodo de 10.01  a 31.12.16), protocolado na Cámara 

Municipal no dia 04 de setembro de 2018 e encaniinhado para parecer no cia 10  de abni de 

2019. 

o Plenário da Casa Legislativa tomou ciência da tramitaçäo das referidas contas na 21 

sessão ordinária, realizada no dia 17 de setembro de 2018 e a publicaçAo do edital, para fins 

de publicidade, ocorreu no dia 22 (sabado) de setembro de 2018, página 10 do Jomal A 

Cidade de JardinOpolis. 

o Tribunal de Comas do Estado de São Paulo, via Unidade Regional (UR-6) de 

RTheirAo Preto, procedeu a mspeçAo in loco (proc TC - 004303 989 16), cuja a conclusAo dos 

trabaihos foi a seguinte: 

CON CLUSAO 

Observada a instruco constante no Artigo 24 da Lei Complementar n 2  709/93, a Fiscalização, 
em concluso a seus trabaihos, aponta as seguintes ocorréncias: 

3.1.1 Dernais Aspectôs Relacionados a Educacão 
- Dos 293 Professores de Educaçäo Infantile Fundamental I da rede Municipal de Ensino de 

Jardinópolis, 25 (8,53%) no possuern formaço superior especIfica; 

- Deficit de vagas nas creches municipals e creches trabaihando corn superlotaço. 

3.1.2 FiscaIizaco de Natureza Operacional da Rede PUblica Municipal de Ensino 

- Auséncia de AVCB para os predios das escolas municipals, pondo em risco a segurança dos 

alunos, servidores e pais que frequentarn esses predios publicos e prejudicando a nota "C" 

atribulda ao indice i-Cidade do IEGM. 

3.2.2 Fiscalizaçâo de Natureza Operacional da Rede POblica Municipal de Saóde 

3.2.2.1 Verificação de AVCB 

- Ausência de AVCB para os prédios das Unidades de Saóde, pondo em risco a segurança da 

populaco que utiliza-se desses prédios püblicos e servidores que all trabalham, urna vez que 

esses espacos podern näo estar curnprindo todas as norrnas de segurança exigidas pela 

legislaco vigente. 
3.2.2.2 UPA Leni Balan Jacomini 

- Investimentos nào aproveitados com a construço de urn Hospital corn Centro Cirürgico para 

a cidade que no chegou a entrar ern funcionarnento e teve que ser adaptado para Unidade 

de Pronto Atendirnento, indicando falta de urn planejamento eficiente e adequado, conforrne 

confirrnado pela baixa nota "C" atribulda pelo IEGM para o indice 1-Planejamento. 

7. PLANEJAMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS 
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- Inexisténcia de Piano Municipal de Saneamento Básica aprovado por Lei Municipal; 

- inexisténcia de Piano Municipal de ResIduos Solidos; 

- Inexisténcia de Piano de Mobilidade Urbana, contrarianda e recomendaço deste Tribunal e 

contribuindo para a baixa nota que "C" atribuida pelo IEGM para o indice i-Cidade. 

9. CONTROLE INTERNO 
- Dais dos trés servidores que fazern parte da Comisso do Controle Interno, inclusive a 

Presidente, ocuparn cargos comissionados na Adrninistraço Püblica, em desrespeito ao 

definido no Manual de Controie Interno deste Tribunal; 

- No exercIcio fiscahzado no foram emitidos reiatórios periódicas contendo a anélise de 

todas as requisitos que as artigos 31 e 74 da Canstituico Federal exigem, n5o senda 

adotadas as medidas anunciadas na defesa das contas de 2013; 

- Corn base nos relatórios de Controle Interna apresentados (sern periodicidade e no 

cantendo todos as requisitos que a artigo 37 e 74 da CF exigern), a Prefeita no deterrninou 
as pravidéncias cabIveis, pasta que ate o término do exercIcio de 2016 o levantamenta geral 

de bens moveis ainda no havia sido concluido 

10. ILUMINAçA0 PUBLICA 

- Inexisténcia de reiatória (ou outro docurnento) que camprove o valor arrecadado que e 
apresentado peia cancessionãria de energia, no senda possivei aferir a totalidade de 

unidades consurnidaras tarifadas corn a CIP, ern desatendirnento ao principio da 

transparéncia (artigo 12, § 1, da LRF). 
11. ExECuçAo DOS SERVIOS DE SANEAMENTO BASICO, COLETA E DISPOSIcAO FINAL DOS 

RESIDUOS SOLIDOS 

-0 Municipio não dispoe de tratamenta de esgota. 

- Antes de aterrar o lixo o Municipio na realiza nenhurn tipa de tratamento de residuas quer 

mediante reciclagem, compastagern, reutiIizaço ou apraveitamento. 

12. ATENDIMENTO AS DEFERMINAcAO E/OU RECOMENDAçOES DESTE TRIBUNAL 

- Atendirnento parcial as recomendacöes deste Tribunal; 

- Nào ádoco de algurnas rnedidas saneadoras anunciadas pela Origem na Defesa das Cantas 

de 2013. 

14.1. TESOURARIA 

- Existéncia de pendéncias antigas (desde 2007) canstantes nas conciliaçoes bancárias de 

algurnas contas que ainda nap foram baixadas, em desrespeito a recornendaço proferida por 

este Tribunal, naosenda adotadas as medidas anunciadas na defesa das contas de 2013. 

14.2. BENS PATRIMONIAIS 

- Divergência entre os saldos canstantes no Balanco Patrimonial e aqueles apresentados pelo 

Setor de Patrimônio, corn afronta aas principios da transparéncia (artigo 1, § 1, da LRF) e da 

evidenciação cantbiI (artigo 83 da Lei Federal n 2  4.320/64), nâo senda adotadas as medidas 

anunciadas na defesa das contas de 2013. 

14.3. HORAS EXTRAS 

- Existéncia de servidores realizando mais de duas haras extras par dia corn habitualidade, ern 

descurnprimento 20 artiga 59 da CLT e propiciando futuras açôes trabalhistas. 

16. FISCALIZAcAO ORDENADA 

-0 site da Prefeitura necessita de ajustes a fim de atender plenamente a Lei de Transparência 

e permitir o amplo acesso a tada infarrnacao necessária ao acompanhamento das atividades 

do Executivo, em desrespeito a recornendaçaa deste Tribunal; 

- Nâo foram divulgados as Balanços de 2016 e as Pareceres Prévias do Tribunal de Contas no 

site da Prefeitura, ern afronta ao artiga 48 da LRF. 
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Apes a inspeçAo realizada pela unidade regional, foi garantido o principio 
constitucional do contraditório e a direito de defesa, o quo foi exercido polo entAo prefeito 
José Jacomini e durante a tramitaçào da matéria no referido orgAo de controle externo 
(TCESP), a Relatora - Conseiheira Cristina de Castro Moraes, opinou da seguinte forma: 

Ass tm, diante do veriftcodo nos autos, voto poLo emissào de PARECER 
PREVIO FAVOR4VEL a aprovaçOo dos contas do Prefettura Municipal. de 
JARDINOPOLIS, exercicto de 2016, excetuando-se ainda, as atos, 
porventura, pendentes de jutgamento neste E. TribunaL. 
Determino, a rnargem do parecer, a expedt çào de oficto ao Executivo 
MunicipaL, corn recomendaçoes para atençOo oas seguintes pontos: 
- Adote cauteta no retacao entre RCL e despesas corn pessoaL, promova 
a etinrinaçOo 
dos horas extras; 	- 
- Mantenha 0 equiLIbrto fiscaL entre receitas e despesas, suficiente 
a rnanutençao dos servtços pUbLicos e aos investimentos necessários a 
suq arnpLiacão; 
- Mantenha atençUo ao cumprimento dos quesitos que formam o IEGM; 
-: Promova açöes visando a manutencao/etevacOo do padrOo de quaLidade 
e oferta dos serviços afetos a -educaçOo e saUde; 
- Em especial., promova investirnentos necessOrios ô amp La oferta de 
vagas nos unidades escoLarés; 
- Proceda a adequada divot gacOd dos pecas fiscais em sitto prOprto; 
- Mantenha atençOo e controLe Sabre as ativos afetos a iLuminaçOo 
pUbLtca; 
- Exerça controte sabre as bens patrimonlais e corrija as pendenctas 
no concitiaçOo bancOria; 
- Atenda as recornendaçOes e determtnaçOes desta F. Corte; 
- Proceda a imp LantaçOo e/ou aperfeicoamento do controte inferno. 
E, de modo gerat, determino ainda a inspe cOo do E. torte, que se 
certifLque dos correçdes anunciadas e dos situaçOes determinadas / 
recornendadas neSta decisOo. 

No mesmo sentido, a decisao da Primeira Cãmara, foi a seguinte: 

DATA PA SESSAO 08052018 
Pelo voto do Conseiheira Cristiana do Castro Moraes, Relator-a, e dos Conselheiros Edgard 
Carnargo Rodrigues, Presidente, e Sidney Estanislau Beraldo, a E. COmara decidiu ernitir 
parecerfavoravel a aprovaçOo dos contas do Prefeitura Municipal deJardinOpolis, exercIcio 
do 2016, exceçUofeita aos atos pendentes do apreciacOo par este Tribunal. 
Dote rminou, outrossim, a mar-gem do parecer, a expediçdo de oflcio 00 Executivo Municipal, 
corn as recomendacoes constantes do voto do Relatora,juntado aos autos. 
Determinou, par fim, a inspeçdo desta Corte de Con tas que se cert(fique  dos correçoes 
anunciadas e dos situaçOes determinadas/recomendadas nadecisdo; 
PROCURADORA DO MINIS TRRIO PUBLICO DR CONTAS LETICIA FORMOSO DELSIN MA TUCK 
FERES 
PREFEITURA MUNICIPAL:JARDINOPOLIS 
EXERCICJO: 2016 
> Relatório e voto (ou notas taquigrdJicas) juntados pela SDG-1. 
) Ao Car-to rio do Relator-a par-a: 
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• redaçao e publicaçao do parecer. 
• oficiar a origem, nos termos do voto do Re!atora. 

A Fiscallzação corn petente para: 
•dumpriro determinado no voto do Relatora. 
• vs dcvidos fins, encaminhando cop/a em midia digital do processo, acompanhada de OfIcio, 
a Cámara Municipal. 
SDG-1

'
em 11 de maio de 2018 

5ERG!0 CIQUERA ROSS! 
SECRETARJO-D!RETOR GERAL 

Como se ye das pecas que instruern todo o processo que trarnitaram no Tribunal de 
Contas, em especial os relatorios dos agentes de fiscalizacAo, as faihas encontradas e 
apontadas no exercfcio financeiro de 2016, do Executivo Municipal, nAo possuem o condao 
de macular a gestAo administrativa ëomo urn todo, de tal forma que ensejaria urn juizo 
reprobatono, no entanto, foi recomendado e j a oficiado ao Executivo Municipal que proceda 
as correçOes e ajustes neôessários, apontados pela Conseiheira Relatora. 

Assirn, a coniissAo entende e conclui pela aprovaçäo do parecer prévio do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, que emitiu parecer favoravel a aprovação das contas anuais 
da Prefeitura Municipal de Jardinopohs, exercicio de 2016, nos termos da decisAo da pnmeira 
eárnara, constantes do TC - 004303.989.16, devendo a oportunidade e conveniencia ser 

anahsado por cada Vereador .  

• ESTE E 0 NOSSO PARECER. 

Jardinópolis, 08 de abril de 2019. 

Relator. cLEBEROMIMARGOS 

SIGNORINI 
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TERRA DA MANGA 

PARECER DA COMISSAO PERMANENTE DE FINANçAS, 0RçAMENT0, 

EDucAcAo, SAUDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E CULTURA 

CONTAS ANUAIS DO EXERCECIO F1NANCEIRO DE 2016- EXECUTIVO 

A ComissAo Permanente de Finanças, Orçamento, EducaçAo, SaMe, Meio Ambiente, Esporte 
e Cultura, reunida na forma regimental, corn base nos artigos 71, paragrafo 4° do artigo 77 e artigo 
226, todos do Regimento Interno, para apreciar as contas anuais do exercicio financeiro de 2016 do 
Executivo, cuj o prefeito na época foi o Sr. Antonio José Jacomini (periodo de 10.01  a 31.12.16), 
protocolado na Câmara Municipal no dia 04 de setembro de 2018 e encaminhado para parecer. 

o Plenário da Casa Legislativa tornou ciência da trarnitaçäo das referidas contas na 2P 
sessão ordinária, realizada no dia .17 de setembro do 2018 e a publicacäo do edital, pan fins de 
publicidade, ocorreu no dia 22 (sabado) de setembro de 2018, pagina 10 do Jornal A Cidade de 
Jardinópolis. 

o Tribunal de Contas do Estado de SAO Paulo, via Unidade Regional (UR-6) de Ribeirao 
Preto, proeedeu a inspeçao in loco (proc. TC - 004303.989.16), cuja a conclusao dos trabaihos foi a 
seguinte: 

CONCLUSAO. 
Observada a instruçAo constante no Artigo 24 da Lei COmpiementar n o  709/93, a Fiscalizaçao, em conclusao a seus trabalbos, 
aponta as seguintes ocorréncias: 
3.1.1 Demais Aspectos kelacionados a Educaço 
- Dos 293 Professores de Educaço Infantil e Fundamental I da rede Municipal do Ensino de Jardinopolis, 25(8,53%) nAo 
possüem thrmaço superior especifica 
- Ddficit do vagas nas creches municipais e creches trabaihando corn superlotaçffo. 
3.1.2 FiscalizaçAo de Natureza Operacional cia Rede Püblica Municipal de Ensino 
- Auséncia de AVCB para os predios das escolas municipals, pondo em risen a segurança dos alunos, servidores e pals quo 
frequentam cases prédios püblicos e prejudicando a nota "C" atribuida an mdcc 1-Cidade do ifiuM. 
3.2.2 Fiscalizaçào de Natlireza Operacional cia Rede FOblica Municipal de Saüde 
32.2.1 Yerificnçfto de AVCB 
- Auséncia de AVCB pare os prddios das Unidades de SaUde, pondo em risen a seguranca da populaçAo que utiliza-se desses 
prédios püblicos e servidores quo all trabalham, uma vcz que esses espacos podem alto estar cumprindo todas as nornias de 
scgurança exigidas pela legislaclo vigente. 
3.2.2.2 UPA Leni Balan Jacomini 
- Investimentos Mo uproveitados corn a construçflo de urn Hospital corn Centro CirUrgico para a cidade qua nan chegou a entrar 
em funcionamento c love que ser adaptado para Unidade de Pronto Atendimento, indicando falls do urn planejamento eficiente e 
adequado, conforme bonfirmado pela bnixa nota "C" atribuida pelo IEGM pars o Indice i-Planejamento. 
7. FLANE,JAMEN'TO DAS POLITICAS PUBLICAS 
- Inexisténcia de Plano Municipal de Saneamento Bésico aprovado per Lei Municipal; 

inexistencia de Piano Municipal de Residues Solidos 
Inexisténcia de Piano de Mobilidade Urbana, contrariando e recomendaçao deste Tribunal e contribuindo pare a baixa nob que 

"C" atribuida polo WGM para o indice i-Cidade. 
9. CONTROLE INTERNO 
- Dois dos trés servidores que fazem pane da ComissAo do Controle intemo, inclusive a President; ocupam cargos 
comissionados as Administraçâo PUblica, can desrespeito so definido no Manual de Controls Interne, deste Tribunal; 
- No excrcicio fiscalizado ran foram emitidos relatôrios periodicos contendo a analise de lodes os requisites quo os artigos 31 e 
74 da ConstituiçIo Federal exigent, nAo sendo adotadas as medidas anunciadas an defesa das contas de 2013; 
- Corn base nos relatOrios de Connote Intemo apresentados (scm periodicidade e Mo contendo lodes os requisites qua o artigo 37 
e 74 da CF exigem), o Prefeito Mo detenninou as providéncias cabiveis, posto que ate o término do exercicio de 2016 o 
levantarnento geral de bens méveis ainda Mo havia sido concluido. 
10. ILuMINAcA0 PUBLICA 
- Inexisténcia de relatorio (on outro documento) quo comprove o valor arrecadado que e apresentado Fels concessionéria de 
energia, Me, sendo possivel aferir a totalidade de unidades consumidoras tarifadas corn a CIP, em desatendimento so principio da 
transparéncia (artigo 1 °, § 10, da LRF). 
II. ExECUçAO DOS sERvIços DE SANEAMENTO BASICO, COLETA E fflSPOSlAO FINAL DOS RESIDUOS 
SOLIDOS 
-0 Municipio Mo dispôe de tratamento de esgoto. 
- Antes do aterrar o lixo o Municipio Mo realiza nenhum tipo de tratamento de residues, quer mediante reciclagem, 
compostagem, reutilizaçAo ou aproveitamento. 
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12. ATENDIMENTO As DETERMINAçA0 VOL RECOMENDAcUES DESTE TRIBUNAL 
- Atendirnento parcial as recornendaç&s deste Tribunal; 
- Nile adoçAo de algurnas medidas saneadoras anunciadas pela Origern na Defesa das Comes de 2013. 
14.1. TESOURARIA 
- Existencia de pendencias antigas (desde 2007) constantes nas conciliaçoes bancárias de algurnas contas que ainda nao form 
baixadas, em desrespeito a recornendaço proferida per este Tribunal, ado sendo adotadas as medidas anunciadas na defesa das 
contas de 2013. 
14.2. BENS FATRIMONIAIS 
- Divergéncia entre os saldos constantes no Balance Patrimonial e aqueles apresentados pelo Setor de PatrimOnio, corn atlanta 
aos principles da transparCncia (artigo 1 0, § 10, da LRF) e da evidenciaço contabil (artigo 83 da Lei Federal no 4,320/64), ado 
sendo adotadas as medidas anunciadas na defesa das comas de 2013. 
14.3. HORAS EXTRAS 
- ExistCncia de servidores realizando mais de dims horas extras per din corn habitualidade, em descurnprirnento no artigo 59 do 
CLT e prop iciando fisturas açOes trabaihistas. 
16. F1SCALJZAAO ORDENADA 
- 0 site da Prefeitura necessita de ajustes a tim de atender plenarnente a Lei de Transparéncia e pennitir o ample acesso a toda 
inforrnaçao neeessária no acornpanharnento des atividades do Executive, em desrespeito a recomendaçao deste Tribunal; 
- No foram divulgados as Balanços de 2016 C OS Pareceres Prévios do Tribunal de Comas no site da Prefeitura, em aftonta no 
artigo 48 do LRF. 

Os resultados estampados na planillia demonstrativa dos trés ultimos anos, anteriores ao 
exercIcio em questão - abaixo - comprovam a boa ordem da Prefeitura Municipal, no que tange as 
contas já apresëntadas e julgadas. 

Por fim, confonne se ye do quadro abaixo, a divida de longo prazo do MunicIpio refere-se a 
precatórios, uma vez que o municIpio optou pelo regime especial de pagamentos, a proporcAo de 
1,03% da RCL mensal, o que manteve em dia. B no tocante a divida de eurto prazo a Prefeitura 
apresentou, no encerramento do exercIcio examinado, um superavit financeiro, evidenciando, com 
isso, a existéncia de recursos disponiveis para o total pagamento de suas dividas de eurto prazo. 
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ExerEIcios anterior e sin exarne 2015 	1 2016 

I I Divide MabiIiria 

I I Divide contratual 

I 	2.680A29.10 I 	4.255.207,51 I 	58,75% Precstttos 

Parcelamsnto do Divides: I 	- I 	- 

I I De Tributos 

De Contribuiçães Socials.  

I I I Previdericiârias 

I I Demais contribuiçáes sQciais 

I I I DOECTS 

Outras Divides I I  

Divide Coasdidada L680A29,1D I 4255.207$1 $8,75% 

I 	 I Ajisles do Fiscal4000 

Divide Consolidada Ajustada 	 I L68O.429,10 4255.207,51 58,75% 

(I3ahno Patrfrnonlal eAnno 148AUDESPJuntados aos autos— ArqubiosS tl) 

Apos a inspeçäo realizada pela unidade regional, foi garantido o princIpio constitucional do 
eontraditório to direito de defesa, o que foi exereido pelo então prefeito José Jacomini e durante a 
tramitaçâo da materia no referido orgAo de controle externo (TCESP), a Relatora - Conselheira 
Cristina de, Castro Moraes, opinou da seguinte forma: 

Assim, diante do ver4flcado nor autos, voto pela emissão tie PAItECER PREVIO El VORAVEL a aprovacdo dos 
contas do Prefeilura Municjpal de JARDINOPOLIS, exercicio de 2016, excetuando-se ainda, or atom, porvenlura, 
pendenteidejulgamento ncr/c E. Tribunal. 
Delermino, a margem do parecer, a expedicâo de oJicio ao Execulivo Municipal, corn recomendaçOes tiara a/en ção 
aos seguintes pan/os: 

A dote cautela no re/açdo enire RCL e de.pesas corn pessoal; prornova a elirninaçdo 
i/as horas extras; 
- Manlenha o equilibria fiscal enire receilas e despesas, suficiente a manulençdo dos serviços pñblicos e aos 
investimentos necessdrios 4 ma amp/iaØo; 
- Manlenha atencdo ao cumprirnento dos quesitos qua formarn a IEGM; - 
- Promova açöes visando a inanutençdo/elevaçda do padrilo de qualidade e oferta dos serviços afetos a educaç&o e 
saáde; 
- Em especial, prornova investimentos necessdrios a ampla oferta de vagas nas unidades escolares; 
- Proceda a adequada divulgacdo daspecasfiscais em s/tAo prOprio; 
- Man/en/ia a/en çdo a contra/c sabre as a/ivos afe/os 4 i/urn macJo püblica; 
- Exerça controle sabre or hens pairimonials e corrija aspendencias no concilsaçdo bancária; 
- Alenda as recornendaçöes e de/erminaçoes des/a E. Carte; 
- Proceda a imp/a ntaçJo e/ou aperfeiçoamento do con trole interno. 
E, de modo geral, deiennino ainda a inspeçio da E. Carte, que se certque dos correqoes anunciadas e i/as 
situaçôes determinadas / recomendadas nesla decisdo. 

No mesmo sentido, a deeisao da Primeira Camara, foi a seguinte: 
DATA DA SESSAO - 08-05-2018 
Pc/c voto i/a Conseiheira Crisliana de Castro Moraes, Re/atom, e dos Conseiheiros Edgard Camargo Rodrigues, 
Presidenle, e Sidney Estanislau Beraldo, a K Cdmara decidiu ernilir parecerfavoravel a aprovacio i/as conlas do 
Prefeilura Municipal de Jardinopolis, exercicio de 2016, exceçJofeila acts a/os pendenles tie apreciaçJo par es/c 
Tribunal. 
Determinau, outrossim, a margem do parecer, a expediçao de oflcio ao Execul/vo Municipal, corn as recomendaçoes 
constantes do va/a da Relatora, jun/ado aos autos. 
Determinou, par fim, 4 inspeção desta Carte de C'ontas que Se cerhfique das correçbes anunciadas e dos s/tue cUes 
determinadas/recomendadas no dec/são. 
PROCUIiADORA DO MINISTEPJO PUBLICO DE CONTASLETICIA FORMOSO DELSIN MA TUCK FERES 
PREFEITURA MUNICIPAL: IAR1)IN6POLIS 
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TERRA WA MANGA 

EXERCICIO: 2016 
El DRelatOrio e voto (ou notas Iaquigraficas) juntados pc/a SDG-1. 
o EAo CartOrio do Relatorapara: 
o Elredaçdo epublicaçilo doparecer. 
GD oficiar a or/gem, nos termos do veto do Re/atora. 
D D Fiscalizaçdo competenle para: 
0 Ocumprir o determinado no vole c/a Re/atora. 
0 Dos devidos fins, encaminhando cOp/a em mEdia digital doprocesso, acompanhada de Oficio, a Camera Municipal. 
51)0-1, cm 11 de maio de 2018 
SERQIO CIQUERA ROSS! 
SECRETAPJO-DII?ETOR GERAL 

Como se ye das pecas que instniem todo o processo que trarnitaram no Tribunal de Contas, 
em especial os relatorios dos agentes de fisealizaçAo, as falhas encontradas e apontadas no exercicio 
financeiro de 2016, do Executivo Municipal, nflo possuern o condão de macular a gestão 
admirnstrativa como urn todo, de tal forma que ensejana urn juizo reprobatorio, no entanto, foi 
recomendado e ja oficiado ao Executivo Municipal que proceda as correçöes e ajustes necessarios, 
apontados pela Conselheira Relatora. 

Assirn, a cornissão entende e eonelui pela aprovação do parecer previo do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, que emitiu parecer favorável a aprovaçAo das contas anuais da Prefeitura 
Municipal de Jardinopolis, exercieio de 2016, nos terrnos da decisAo da primeira câmara, constantes 
do TC - 004303 989 16, devendo a oporturndade e convenléncia ser analisado por cada Vereador.  

ESTE E 0 NOSSO PARECER. 
JardinOpolis, 08 de abril de 2019. 

Relator.- SEBAST 	FERREIRA 

Presidente: RAIMEINDO FEEREIRA SANTOS 
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