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10. ILUMINAçAO PUBLICA
- Inexistência de relatorio (ou outro documento) que
comprove o valor arrecadado que é apresentado pela concessionária
de energia, não sendo possivel aferir a totalidade de unidades
consumidoras tarifadas corn a CI?, em desatendirnento ao princIpio.
da transparência (artigo 1 0 , § 10, da LRF).
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11. RxscuçAo DOS SERVIOS DE SAiEMdENTO BASICO, COLETA S
ixrsosiçAo FINAL DOS EES±DUOS SÔTJIDOS
- 0 MunicIpio nâo dispSe de tratamento de esgoto.
- Antes de aterrar o lixo o Municipio nâo realiza nenhum-v
00
tipo de tratamento de resIduos, quer mediante reciclagem,
compostagem, reutilizaçào ou aproveitamento.
12.

ATENDXMENTO AS DZTERMINA9AO E/OU RECQMENDAOES DESTE ao

TRIBUNAL
- Atendimento parcial as recomendaçOes deste Tribunal;
- Não adogão de algumas medidas saneadoras anunciadas
pela Origem na Defesa das Contas de 2013.
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14.1.
TESOURARIA
- Existéncia de pendências antigas
(desde 2007)
constantes nas conciliaçöes bancárias de algumas contas que ainda
não foram baixadas, em desrespeito a recomendaçâo proferida por
este Tribunal, rião sendo adotadas as medidas anunciadas na defesa
das contas de 2013.
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14.2.
BENS PATRIMONTAIS
Mo
- Divergncia entre os saldos constantes no Balanço
Patrimonial e aqueles apresentados pelo Setor de Patrimônio, com
afronta aos princIpios da transparéncia (artigo 1 0 , § 10, da LRF)
e da evidenciacão contábil (artiqo 83 da Lei Federal no 4.320/64), t,
não sendo adotadas as medidas anunciadas na defesa das contas de
2013.
14.3.
ROBAS EXTRAS
- Existência de servidores realizando mais de duas horas
extras por dia corn habitualidade, em descumprimento ao artigo 59
da CLT e propiciando futuras açöes trabaihistas.
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16. FISCAMZAçAO ORDENADA
- 0 site da Prefeitura necessita de ajustes a fin de
atender plenamente a Lei de Transparência e permitir o amplo I
acesso a toda informação necessária ao acompanhamento das
atividades do Executivo, em desrespeito a recomendaçäo deste :
Tribunal;
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- Nào foram divulgados Os Balanços de 2016 e as Pareceres
Prévios do Tribunal de Contas no site da Prefeitura, em afronta ao
artigo 48 da LRF.

A

consideração de Vossa Senhoria.

tJR-6.5, em 04 de dezembro de 2017.

Ricardo Luis Favaro
Chefe Técnico da Fiscalizaçäo
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Processo
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Entidade

Prefeitura Municipal de Jardinópolis

Assunto

Contas Anuais

Exercicio

2016

Responsivel

José Antonio Jacoinini

CPF n o

262.679.006-06

Periodo

10/01 a 31/12/2016

Relator

Dra. Cristiana de Castro Morass
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Exina. Sra. Conselhezra Relatora,
Dra. Cristiana de Castro Moraes:

Co
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Nossa Fiscalizaçào demonstrou, de forma pormenorizada,
os procedimentos de gestão relativos aos aspectos administrativos, o
financeiros, econômicos e patrimoniais, referentes aos exames das af2
contas do exercicio de 2016 da Prefeitura Municipal de'g
Jardinôpolis, salientando que a inspecâo in boo, levada a efeito, Sj
observou os métodos de fiscalizaçao em vigor, adotados por este E. §•g.
Tribunal de Contas, e, o citado relatório, elaborado dentro dos
padrôes estabelecidos.
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Da conclusäo do relatório de fiscalização é de se
verificar que a Prefeitura Municipal em referéncia efetivou as
LS
seguintes aplicaçôes:
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Registra constar dos autos que 0 Municipio incorreu em
diversas irregularidades, merecendo destaque:

0
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0
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1 8,53% dos Professores de Educaçào Infantile Fundamental I da
rede Municipal do Ensino de Jardinôpolis näo possuem formaçâo03
superior especIfica;
(DCi)

fl
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Deficit de vagas nas creches municipais e creches trabalhando-g
corn superlotaçao;

7

Investimentos nAo aproveitados corn a construçäo de urn Hospital
corn Centro Cirürgico para a cidade que não chegou a entrar em
funcionamento;

'

'

VI

Inexistência do Plano Municipal de Residuos Sólidos;

1'

Impropriedades na constituiçâo e funcionamento do Sistema de
Controle Interno;

VI

o Municipio nào dispôe de tratamento de esgoto;
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Antes de aterrar o lixo o Municipio nâo realiza nenhum tipo de
trataniento de residuos, quer mediante reciclagem, compostagem,
reutilizaçao ou aproveitamento;
Atendimento parcial as recomendaçoes deste Tribunal;
Nâo adoçáo de algumas medidas saneadoras anunciadas pela
Origem na Defesa das Contas de 2013;
0. U)

V Existéncia do pendéncias antigas constantes nas conciliaçöes
bancárias do algumas contas;
/

0. 01
00
O0

Divergéncia entre os saldos constantes no Balanço Patrimonial g
S.0
..
e aqueles apresentados pelo Setor de Patrimonio;
.03
-0

'7 0 site da Prefeitura necessita le ajustes a
plenamente a Lei de Transparéncia;

C—os

fim de atender 2

Diante do principio do contraditorio e da ampla
defesa, entendemos seja dada audiência prévia ao responsável, para
alegar o que for de seu interesse acerca dos apontamentos da
Fiscalizaçäo resumidos na "CONCLUSAO" do correspondente relatório.
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w
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9.

De conformidade corn os Oficios juntados aos autos, o
Sr. José Antonio Jacomini, responsável pelas contas em exame e o
.
Sr. Joäo Ciro Marconi, atual Prefeito Municipal de Jardinópolis,
tramitaçâo
atos
de
foram notificados para acompanhar todos os
processual, exercendo o direito de defesa, interpondo recursos :
.
cabiveis, quando for o caso, e o quo mais for de interesse,
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inclusive no que se refere a apartados e autos próprios que vierem
a ser formados.
qc/)
Foram notaficados, tarnbém, de que todos os despachos e
decisôes acerca do aludido processo serAo publicados no Diarioe
Oficial do Estado, na conformidade do Artigo 90 da Lei P
Complementar n ° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, ag
OW
partir de entäo, a contagem dos prazos processuais.
Nos termos do relatOrio da fiscalizaçAo, faço
conclusos os presentes autos a Vossa Exceléncia, para de1iberagâo
na forma do Artigo 194 do Regimento Interno.
GDOR-06, em 05 de dezembro de 2017.
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FLAVIO HENRIQUE PASTRE
Diretor T6cnico de DivisIo
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Exma. Conselheira Cristiana de Castro Moraes, do E. Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, Relatora do Processo TC a.
4303/9898/16.

Ref. proc. TC a ° 4303/989/16.

JOSá ANTONIO JACOMINI, brasileiro, casado,
empresário, ex-prefeito municipal de Jardinópolis, residente
e domiciliado na mesma cidade, par seu procurador, abaixo
assinado, nos autos do processo TC n o 4304/989/16, que tern
curso par esse E. Tribunal, vem, respeitosamente a presença
de V. Exa., apresentar suas JUSTIFICATIVAS DE DEFESA, aduzindo

para tanto a seguinte:
ESCLARECIMENTOS NECESSARIOS

Cuidam as autos das contas anuais da Prefeitura
Municipal de Jardinápolis do exercicio de 2016 e da análise
do relatôrio da auditoria 6 possivel constatar que as contas
do Executivo apresentararn os seguintes resultados:
1

Oportuno esciarecer tainbem o resultado da
coleta de dados do ültimo indjce IFDMflRJjjq CONSOLIDAD0, no
qual 0
Municipio de Jardinopolis apresenta nota 0,8369 (alto
desenvolvintento), sendo o 161°. no ranking
naciona). e 87 ° no
estadual.'

Assim é possivel constatar que o Executivo
legislacao relativa aos aspectos de major
relevancia. Na verdade, a análise que se deve fazer das
contas do Nunicipio do Jardinópoljs do exercicjo de 2016 dave
atendeu

a

levar em Consideracao que os elementos estruturais dos contas
atingiram os requisitog exigidos por Lei.
Era nenhum momento encontram presentes a
indicaçâo de fatos ou de fatores qua pudessem, ainda que de
forma indiciária, apontar o desvio de recursos dos cofres
püblicos cu atos que demonstrem uma gestâo temerarja ou
voltadas a prátjcas espürjas de conduta administrativa

In httP://www.fidan.com br/ifdmj

De outro lado, Os apontamentos, constantes da
conclusao do relatório de fis. nao afetam a exatidao das
contas, que por configurarem questöes de ordem formal que
podem ser objeto de recoinendaçao ou devidamente justificadas,
quer por já haverem sido devidamente sanadas, conforme restará
demonstrado nesta manifestaçáo.
DOS APONT?WNTOS CONSTANTES DO RELATóRIO DA AUDITORIA
Os ilustres agentes da fiscalizaçâo financeira
da Unidade Regional de Ribeirão Preto - OR. - 06, ao analisar
as contas do exercicio de 2014, da Prefeitura Municipal de
Jardinópolis apontaram impropriedades, constantes do
relatório de auditoria (fls. 27/30)
Referidas ocorréncias nAo possuem o condAo de
macular os resultados satisfatórios obtidos pela Origem, a
serAo objeto de justificativas apresentadas de forma
individualizada, como abaixo segue demonstrado, vejamos:

3.1.1. - DENAIS ASPESCTOS RELACIONADOS A EDUCAçAO.

Na auditoria realizada pelo TOE, foi apontado
que urna pequena parcela do professores (25 no total) não
possui formacâo superior especIfica, o que é exigido na Lei
Complernentar Municipal n o 01/2016.
Porém, conforme mencionado no relatório de
auditoria, o inicio de vigéncia da referida Lei foi a partir
de 24/05/2016, isto é, apenas a partir desta data é necessário
possuir nivel superior, em curso de licenciatura, de graduacao
pela, em universidades a institutos superiores de educagäo
pan ingressar na carreira de Professor da Educacão Básica I.
A quest&o é que os profissionais apontados
ingressararn na carreira de Professor da Educaçào Básica I
anterior & vacatio legis da nova lei a, logo, possuem direito
adquirido, o qua é alcançado constitucionalmente, uma vez quo
integra o patrimônio juridico do cada urn.
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0 art. 5 0 , XXXVI, cumulado corn o Art. 60, §40,
IV, da CF e o Art 6 0 , da LINDB preveem o direito adquirido
coma urn direito fundamental pétrea, isto é, nâo passivel de
ser suplantado por qualquer autoridade, inclusive pelo poder
constituinte reforrnador, além disso, a nova lei terá efeito
imediato e geral, rnas respeitando o ato juridico perfeito, o
direito adquirido e a coisa julgada.
Ora, se a regra adotada pelo ordenamento
juridico é de que urna nova lei nào retroagirá ao passo que
prejudique urn direito adquirido, como exigir a exoneraçào
desses profissionais que ocuparn seus cargos antes mesmo dessa
norma existir? Assirn, a falha apontada é irnprocedente.
Vale lernbrar, que o entâo Prefeito Sr. José
Antonio Jacomini, ern momento algum se despreocupou corn a
questào qualitativa da educacAo, e que mesmo tais professores
não possuindo o nivel de gradua(;ào atualrnente exigido, a
ensino n&o foi prejudicado, ou seja,
no IEGM-2016, a
municipalidade atiugiu conceito B+ (snuito efetiva).
A despeito do apontado deficit de vagas em
creches niunicipais cumpre dizer que durante a gestào do ora
defendente foram construldas as seguintes creches: a) Creche
Maria de Lourdes Fávaro (Distrito de Jucuré); b) Creche Maria
Brilhardori Saquy; c) Creche Cleusa Teresinha Bertini; d)
Creche Vereador Dr. Elias Jabour.
Alérn disso, as ENEIs Neila Ap. Gabriel e
Atamira Brigliadori
foram transformadas em CEMEI. Também
foram ampliadas CENEI Altaraira corn mais duas salas, Creche
Padre Mose Skricki, cam duas salas e creche Maria Pelegrini,
corn três salas. A CEMEI Virginia Jardim Marchio passou par
reforms total e o Berçário Nair Saud Abdala, também passou
par reforma total.
Canto se ye,
nào houve contrariedade ao
princIpio da eficiência e muito menos descumprirnento de
recomendagAo desta Carte de Contas, tal coma mencionado pelo
±1. Auditor.

El

Ao contrério, a situaçAo fática trazida a
colaçao (e ilustrada no acervo fotogréfico ora colàcionado)
demonstra que foram adotadas constantemente politicas
püblicas voltadas para meihoria e aprimoramento das açöes da
educaçAo e também para atendimento a contento da demanda do
ens mo.
Em relaçao as situagOes de demanda reprimida o
próprio relatório de auditoria informa que a origem firmou urn
Termo de Ajustamento de Conduta corn o Ministério Püblico para
ampliar 180 vagas em creche ate o ano de 2020, o que poderé
ser constado nas próximas inspecöes in loco.

3.1.2. FlscanzAçAo DE NATUREZA OPERACIONAL DA REDE
PBLICA MUNICIPAL DE ENSINO E SAUDE (±TEM 3.2.2.)
Quanto ao auséncia de AVCB em alguns práprios
rnunicipais da saüde e educação, curnpre esclarecer que a origem
adotou providências para sanar a questâo, por meio da
contrataçâo de empresa especializada para elaboraçâo de
projeto técnico de seguranca contra incendio, corn
equipamentos,
ferramentas,
fornecimento de materiais,
acessôrios e mâo-de-obra.

3.2.2.2 UPA LENI BAIJAN JACOMINI
A auditoria aponta ama possIvel ausência de
planejamento com a construcão de urn hospital corn centro
cirárgico para a cidade que nAo chegou a entrar em
funcionamento e teve que ser adaptado para unidade de pronto
atendimento. Perraissa venia, nào assiste razão ao ii. Auditor.
Com efeito, em meados de 2009, ocorreu a
paralizacao das atividades da Santa Casa de Jardinópolis,
ánica instituição hospitalar localizada em nosso território,
acarretando sérias dificuldades para o Pronto Atendimento
Municipal, que funcionava nas dependências daquele nosocômio
e do qual utilizava serviços como Nutriçâo e Dietética,
Lavanderia, Limpeza, Central de Material, entre outros.
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Comb nào existia, na rede municipal de saüde,
prédio em condicoes de abrigar adequadamente os serviços de
pronto atendinento, urgência e emergência, a poder püblico
municipal viu-se obrigado a manter o Pronto Atendimento
Municipal, através de decreto de utilidade püblica,
funcionando nas dependências no prédio desativado da Santa
Casa.
Porém o serviço passou a enfrentar diversas
dificuldades, considerando principalmente a area fisica
disponivel, que ficou restrita a ala ambulatorial da antiga
Santa Casa (pois a maior parte do prédio foi desativado apôs
a paralizaçâo e apresentava problemas estruturais e de
manutençào predial), além de problemas relativos
a
interrupcâo dos serviços de apoio, as quais anteriormente eram
compartilhados.
Considerando que cabe a gestAo municipal
garantir a sua populacào a atendimento do urgência e
emergência, no ano de 2011, deu-se inicio as obras da nova
Unidade, em terreno localizado a Rua AntOnio Elias Said, n o
100 - Vila das Mangueiras, a qual foi denominada Unidade Mista
de Saüde "Len! Balan Jacomini", conforme Lei Municipal n °
3.666/10 de 25 de maio de 2010.
Quando iniciou suas atividades, em 2013, foi
registrada no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saüde) com name de Hospital Municipal "Leni Balan Jacomini"
e tipo de estabelecimento Pronto Atendimento, tendo seu name
alterado para Unidade de Pronto Atendimento Jardinópolis e
Jurucê "Leni Balan Jacomini" pela atual gestâo, em julho de
2017.
Inaugurado
em
a
"Hospital
21/12/2013,
Municipal Len! Balan Jacomini" iniciou suas atividades para
atender aos usuários do Sistema Unico de Saüde - SUS, como
uma Unidade de Pronto Atendimento, de portas abertas (livre
demanda) prestando assisténcia
a saáde em urgência/
emergéncia, consultas e procedimentos em pronto atendimento,
exames de radiologia (de urgéncia e emergéncia, pronto

atendirnento e rotina) , exames laboratoriais de análises
clinicas (de urgência/emergência e pronto atendimento),
exarnes de eletrocardiografia (do urgência a ernergência,
pronto atendimento e rotina), exarnes de ultrassonografia (de
urgência e emergência e rotina), consultas em ortopedia
clinica e procedimentos arnbulatoriais.
A gestâo municipal, corn intuito de agregar a
nova unidade, procedimentos de maior complexidade e ainda poder
ofertar serviços a rede de saóde regional, durante as anos de
2013 a 2016 fez diversas tentativas junta ao Governo do Estado,
buscando apoio do DRS XIII de RibeirAo Preto e da FAEPA a fim
de obter financiamento e/ou firmar convênio para que a unidade
recérn construida atuasse na rede de sañde regional coma urn
Hospital de Pequeno Porte; coma isso nAo se concretizou, buscou
tambérn estabelecer contrato de gestão junta a Organizaçöes
Sociais de Saüde e Organizaçoes Nâo Governamentais, a ainda na
iniciativa privada, cam ernpresas de serviços medicos
hospitalares.
Porém estas tratativas nào se confirrnararn
principalinente devido a questöes de ordern
financeira/orgarnentária 2 , tendo a gestào municipal optado par
manter, cam recursos próprios, as atividades iniciais da
unidade, as quais são de responsabilidade e cornprornisso do ante
municipal, conforrne estabelecido pelo Pacto pela Saüde
(Portaria Ms/GM 91, de Janeiro do 2007), deixando
temporariarnente as internaçöes, partos e as procedimentos de
maior complexidade para serviços da rede de saüde regional,
conforme pactuaçôes ja estabelecidas.
A unidade do Pronto Atendirnento "Leni Balan
Jacomini", dentro da rede do atenção municipal, cuinpre seu
pape]., deseinpenhando funçio de relevância na assistência it
saüde da popu].açio. E a ñnica unidade de urgéncia e ernergéncia
existente no municipio.
Nao pode passar despercebido a crise tie ordem econômica que assolou o Pals naquele ano (2014) e
que teve reflexos diretos no arrecadaçao dos receitas tie repasse do Municlpio de Jardinópulis Soma-se
ainda o Into que a municipalidade yiu-se obrigada a retirar da cobrança do IFIU tans que foram
consideradas inconstitucionais pelo Poder .Judiciário e, ainda, näo obteve êxlto em aprovar a
atualizaçäo da sua Planta Genérica tie Valores junto ao Legislativo local.
2
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Tern localizaçio estratégica, esti situada no
centro geográfico do rnunicIpio e próxirna a principal via de
acesso, 0 que favorece a rernoção de usuários para serviços de
referência regional, estahelecidos pelo Pacto, e de acordo corn
os princIpios do SUS de hierarquizaçâo e regionalizaçäo da rode
de atençio I saüde.
0 atendimento é prestado exclusivamente aos
usuârios do SOS, visando garantir o acesso de toda a populacào
ao serviço, respeitando o principio de universalidade,
atendendo nas 24 horas do dia, todos os dias do ano.
A unidade não dispOe oficialmente, ate 0
presente momento, de leitos de internaçAo, porém as usuários
que necessitam de internação clInica ou de cirurgias,
permanecem na unidade em leitos de estabilizacao ou observacâo,
sob cuidados medicos e de enfermagem ate que seja
disponibilizada através da Central de Agendamento do Estado
(Sistema CROSS), a vaga pars transferência, o que em alguns
casos se dá rapidamente, porém em outros pode demorar vários
dias.
A assisténcia médica de pronto atendimento e
urgéncia/ emergéncia é prestada por medicos plantonistas sendo
a escala composta diariamente por 03 medicos no plantao diurno
(das 7 as 19 horas) e dois medicos no plantâo noturno (das 19
As 7 horas)
A partir de 2015, a Unidade de Pronto
Atendinento, passou a abrigar também o Ambulatório de
Especialidades Nédicas (que anteriormente funcionava junto ao
Arrthulatório de Reabilitaçäo, Fisioterapia a Fonoaudiologia).
Com o incremento das especialidades médicas
ofertadas
pelo
municipio
populaçào
(Cardiologia,
a
Dermatologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Urologia,
Nefrologia, Vascular, Neurologia, além de Pequenas Cirurgias
Dermatológicas, Exames de Ultrassonografia e Exames de
Eletrocardiografia) e corn a contratação de novos medicos
[•1

especialistas, a area fisica anteriormente ocupada pelo
Mibulatário de Especialidades rnostrou-se insuficiente, sendo
então transferido para a nova unidade, passando a ocupar areas
do bloco cirürgico e obstétrico que estavam desativadas.
A Unidade de Pronto Atendimento "Leni Balan
Jacornini" tern atualrnente sua area fisica composta pelas
seguintes dependências:
•
•
•
•
•
•

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 Sala de tirgência/ernergência corn 02 macas;
01 Sala de Estabilizaçao Clinica corn 05 leitos;
01 Sala do Medicaçâo e Hidrataçâo corn dez poltronas, 01
Maca e sanitário;
01 Recepçâo do Pronto Atendirnento;
01 Sala de Espera do Pronto Atendirnento corn sanitários
ferninino e rnasculino;
05 Quartos de Observação Clinica corn 03 leitos cada e
sanitário;
02 Quartos do Isolarnento corn 01 leito cada e sanitário;
01 Sala de Acoihirnento de Enfermagern do PA;
03 Consultórios de Clinica Médica;
corn
01 Consultório de Ginecologia e Obstetricia,
sanitário;
01 Sala de Gesso;
01 Sala de Procedirnentos Anbulatoriais;
01 Sala de Inalaçào;
01 Sala de Exames Eletrocardiográficos;
01 Sala de Curativos;
01 Sala de Coleta de Sangue;
01 Laboratório de Análises Clinicas;
01 Setor de Radiologia (Sala do Rx, Sala de Laudo, Sala
de Utilidades e sanitário)
01 Sala de Espera do Pronto Atendirnento corn sanitérios
ferninino e masculino;
01 RecepcAo do airrbulatório de especialidades rnédicas;
01 Sala de espera do Pathulatório de Especialidades
Médicas corn sanitários ferninino e rnasculino,
01 Sala de Pré e Pôs Consulta do Ambulatário de
Especialidades Médicas;
01 Sala do Exarne Ultrassonográfico, corn sanitário;

05 Consultórios Medicos de Especialidades;
02 Salas de Pequenas Cirurgias corn vestiários;
01 Dispensário de Medicarnentos e Materials;
01 Estoque de Medicarnentos e de Materials;
•
01 Airnoxarifado;
•
01 Quarto corn sanitário para Plantao Medico;
01 Morgue;
•
•
05 Salas Adniinistrativas (Administraçao; Chefia de
Enferrnagern; Recursos Hurnanos; Produgâo, Auditoria e
Controle; Diretoria Cimnica)
•
01 Sala de ReunlOes;
Areas de Apoio (reservado para funcionários, sanitário
•
rnasculino e ferninino para funcionários, refeitôrio, copa,
rouparia, arquivo, sanitario externo, abrigo de
ambulâncias, utilidades, abrigo de roupa suja, abrigos
externos para rede de gases medicinals, bomba de vâcuo,
gerador de energia e para residuos sólidos de servigo de
saüde)
Destacarnos ainda, a utilizagão de equiparnentos
adguiridos para as salas cirürgicas, sala de parto e
recuperaçAo, nas dependencias da Unidade de Pronto
Atendirnento e que foram alocados equiparnentos nas diversas
salas de atendirnento da unidade, as quais desenvolvem as
seguintes açöes/serviços de saüde, a saber:
•
•
•

Sala Cirárgica I: onde são realizadas pequenas
cirurgias derrnatolagicas corno biópsias, exérese de
lesoes e nevos, drenagens, entre outras;
Central de Material Esterilizado:
onde são
realizados processos de lavagern, acondicionarnento e
esterilização de materials e instrumentals
utilizados pela Unidade de Pronto Atendirnento e
demais unidades da rede municipal de saüde;
Salas de Urgéncia: onde é prestada assistência a
todos os casos de urgéncia e ernergência, sendo a
ónica sala de urgéncia disponIvel no rnunicipio;
Sala de EstabilizaçAo: onde permanecem pacientes em
estado critico ate sua estabilização clinica ou
transferência para serviços de saüde de major
cornplexidade.

10

Todos Os equipamentos descritos (inclusive as
instalaçoes de ar condicionado central) são fundamentals para
desenvolvimento do cuidado a saóde prestado pela rinidade de
Pronto Atendimento aos usuários do Sistema Unico de Sañde SUS, em nosso municipio.
Destacamos que a unidade possui 02 (duas) salas
cirürgicas, area de antissepsia, vestiários para funcionários
e equipe médica e Central de Materials Esterilizados - CME.A
esterilização de materiais e instrumentais está centralizada
na CME que atende toda a rede básica de sañde, sendo
responsável também pelo processamento de todos os materials
e instrumentais das demais unidades de saüde.
As salas cirürgicas
são utilizadas pan
procediinentos de pequenas
cirurgias dermatolágicas
ambulatoriais, de baixa complexidade (confornie registro
fotográ.fico anexo) . A realizacão de procedimentos cirürgicos
de maior complexidade depende da disponibilidade orçamentária
e financeira da Prefeitura Municipal para adequaçAo de recursos
huinanos (profissionais medicos e de enfermagem) e para
aquisicão de equipamentos e insumos, além da regularizacão
cadastral da unidade, conforme legislacao do Ministério da
SaMe para credenciamento de novos servicos.
em nenhum momento encontram
Como se ye,
presentes a indicagão de fatos ou de fatores que pudessem,
ainda que de forma indiciária, apontar o desvio de recursos
dos cofres püblicos ou atos que demonstrem uma gestão
temerária ou voltadas a práticas espürias de conduta
administrativa. Ao contrário as politicas pñblicas praticadas
em relaçao a esta unidade de saáde, cunpriram a sua atividade
finalistica, devendo a falhas apontadas serem afastadas

7. PLANEJNXENTO DAS POL±TICAS PUBLICAS
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Interno
foi
Controls
0
Sisterna
de
regularnentado por lei local, de modo a dar pleno atendimento
ao disposto no art. 76 e seguintes da Lei Federal n. 4.320/64
e notadamente pelo contido no Coinunicado SDG n. 32/2012. A
respeito dos apontamentos de auditoria, ha de se ressaltar
que o manejo das atividades de controladoria interna, se
compôern de diversas atividades que exigern técnicas contábeis
e juridicas, sendo necessário urn aprirnoramento dos atos, que
corn certeza se aperfeicoarn no decorrer dos exercIcios
financeiros.
Ainda nesse eixo, cabs frisar que os
apontarnentos, aqui consignados, nAo guardam relaçào a
ausência da pratica das atividades de controladoria, e sirn
faihas gus residern erninenternente em questöes de cunho formal,
sendo gus devido a natureza técnica resguardadas nestas
questôes, o Sisterna adotado e realizado pela Origern, nâo pods
ser considerado ineficaz, e sirn sisterna em fase de
aperfeicoamento. Notadarnente, não se
aparelhamento
5
verificou nos achaos de auditoria, a existéncia de quaisquer
rnáculas que pudesse colocar os atos praticados a rnargern do
ordenamento legal.
Assim, diante da inforrnagao por parts do
jurisdicionado, da adoçAo de medidas regularnentadores, bern
corno pela caracterizagâo da pratica dos atos, as falhas estâo
sendo relevadas.
Nests sentido, nos autos do TC 2563/026/12 Cârnara Municipal de Laginha - Rel. Cons. Renato Martins Costa:
"Assim, especificamente em .relaçäo a sua area, concluiu pela boa
ordem do quanto examinado, propondo recomendaçöes em relação ao
controle interno e a declaração de bens dos Agentes Politicos.
Destarte, requer-se gus a falba apontada seja
relevada.

12

Lado outro, corn relaçao ao levantamento
patrimonial pedimos vênia para trazer a colacao a declaracäo
firmada pelo responsãvel do setor de patrimönio da
municipalidade que informa as providências qua foram adotadas
ern relacào a este tema a qua a origem não deixou de ativarse para concretização referido levantarnento

Prefeitur$;MwüGi.i

deJ.atdthapaIis*aP

PtaçaQr MØjlo Uns 150-14e80-000
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Pot ser a expressác, 4a verdade
Firmoa.preaente.

Machado
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0 Municiplo, de forma a atender os apontamentos
e recomendacôes deste órgão de Controle Externo, criou cents
corrente especifica visando gerenciar os créditos financeiros
advindos da CIP. Os valores são corretamente contabilizados,
e auferidos, no que tange aos indices quantitativos de seus
enviadas
pela
práprias
contas
através
das
usuários,
concessionária de energia elétrica.
Pr

Deste modo, tendo em vista a auséncia de
aplicaçâo e
correta
financeiro,
bern como a
prejuizo
disponibilidade dos valores da CIP, que inclusive detém
o
requer-se
financeira
próprias,
contábil
e
operação
afastarnento da presente ocorréncia.
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seguintes
Trouxe
fiscalizagão
os
a
apontamentos: - Inexistência de Plano Municipal de Saneamento
Inexisténcia de Plano
Básico aprovado per Lei Municipal;
Municipal de Residues Sôlidos; e - Inexistência de Plano de
Mobilidade Urbana, contrariando recornendação deste Tribunal
e contribuindo para a baixa nota que "C" atribuida pelo IEGN
para o indice i-Cidade.
Ocorre, porém, o plane municipal de saneamento
básico e plane municipal de resIduos sôlidos já foram
elaborados, porém, ainda não foram aprovados na Câmara
Municipal per estarem passando per um processo de atualizagão
ante as demandas próprias do municipio e legislagão de
regencia.

coP

8.

U5:
<0

Não obstante a esse fate, importante consignar
que a Lei Federal 12.305/2010 permite que o plano de
saneamento conste no plano de residues solidos, o que foi
adotado pelo municio, ou seja, são planos integrados.
0
CD

=

0)
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Corn reiacao a ausência do piano de mobiiidade
urbana, cumpre informar que se encontra em fase de eiaboraçào.
Em que pese no mornento da fiscalizacäo ter sido constatada
estas falhas, tern-se conforrne juigamento proferido nos autos
do TC -000406/026/14 que a auséncia de eiaboracAo do piano de
saneamento básico não enseja a reprovaçào das contas anuais.

11 - EXECUçAO DOS SERVIç0S DE SANEM4ENTO BASICO, COLETA E
DIsPosIçAo FINAL DOS RESIDUOS SCSLIDOS

Está sendo constituida no Municipio de
Jardinópolis, estaçAo de tratamento de esgotos, sendo que Os
residuos sóiidos domiciiiares sâo destinados a aterro
sanitário privado, conforme determina a iegisiação
competente, sendo que sob estes aspectos, o Municipio não
recebeu quaiquer tipo de adverténcia ou sangoes/rnuitas peia
CETESB.
12 - ATENDThNTO AS DETERMINAç0ES E/OU REcoNDAçoEs DO
TCESP E FIscAnzAçAo ORDENADA (iTEM 16)
Quanto aos informados descumprimentos das
recomendaçôes desta Casa, a origem adotou medidas visando a
levantarnento
corregào dos apontamentos. A exernpio,
0
patrimonial e do aprimoramento do sistema de controie interno.
No mais, o próprio reiatório da auditoria
recomenda para que a próxirna fiscaiizaçAo ordinária
certifique o cumprimento das determinaçoes desta corte.

14 - TESOURARIA E BENS PATRXMONIAIS

Os iangamentos contábeis apontados, guardarn
reiaçâo corn o exercIcio financeiro de 2007, 2008 e 2009, de
rnodo que não ocorrerarn novamente em exercicios posteriores.
Adernais referidos pontos näo causaram prejuizos para 0
15

fechamento do balanço patrimonial, ocorridos nos exercicios
posterior.es , o que demonstra que as ocorrências näo possuiram
efeitos financeiros negativos.
De outro lado, o Municipio atualizou os bens
patrimoniais, conforne declaraçäo acima, e esté sanando
eventuais divergências registradas, em atendimento ao
principio da evidenciação contábil.
Destarte, como referenciado, a Origem yen
medindo esforcos para sanar todos os apontamentos consignados
por este Controle Externo, sendo que na malone destes a
efetividade foi devidamente comprovada, sendo ainda, que
grande parte, residem nas questôes essencialmente formais,
que nào causaram prejuizos no desenvolvimento des devidas
açôes da plena gestAo póblica.

14 - HORAS EXTRAS

Sobre o pagamento de horas extras, cumpre
referir o contido no relatOrio da fiscalizagAo; "oportuno
esclarecer que a prefeitura apresentou controle eletrôriico
dos registros des horas extras prestadas pelos funciona'rios
listados como exemplo, dos quais, examinados por amostra gem,
näo foram encontradas irregularidades entre as horas pa gas a
os controles de frequência existentes" (f. 26)
Como se ye, Os servidores que receberam horas
extras efetivamente desempenharam jornada suplementar diante
da necessidade do serviço püblico. A jurisprudência de
nossos tribunais tern adinitido o pagamento de horas extras além
das dues horas de que trata a ConsolidaçAo das Leis do
Trabaiho, que se aplica analogicamente ao presente caso.

E importante dizer, ainda, que a necessidade
de realizaçâo das horas extraordinárias tanbém esté
consubstanciada náo sO na crescente demanda por serviços, mas
por aspectos de orden interna, p. ex. afastamentos de
servidores em razào para tratamento de saüde. Estas situaçöes
16

de fato, se dão por urn curto periodo de tempo, tornando
inviável a norneação de novos servidores para repor a ausência
dos afastados, a que torna indispensável ao gestor municipal
convocar servidores do quadro perrnanente para trabaiharern ern
periodo de sobrejornada para que näo baja soluçâo de
continuidade dos serviços.
Inexiste, portanto, qualquer ato abusivo,
ilegal e desrnotivado.
CONCLUSAO

Posto isso, requer-se que a presente defesa
seja acolhida para julgar regulares as contas do exercicio de
2016 da PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÔPOLIS,

emitindo-se ao

final PmCER FAVORAVEL.

Ribeirao Preto, 15 de rnarço de 2018.

Renato Chaves Pessini
OP.B/SP:300.841
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Processo 110:

TC-4301989.16
JardinOpolis

Prefeitura Municipal:

Ern exame, nos termos do art. 71, inc. I c/c art. 31, § 1°, ambos da ConstituiçAo
Federal, art. 33, inc. Xffl, da Constituiçao Estadual, e art. 2°, inc. II, da Lei Complementar
Estadual 709/1993, prestacão das contas municipais em epIgrafe.
Verificando o processo e seus anexos, observa-se que a abordagem já
empreendida pelos órgAos de instrução pode set considerada apta para o exame da matéria,
corn a emissAo do Parecer Prévio por este Tribunal de Contas.
A partir das informaçOes obtidas no curso do processo, consideram-se

Os

resultados contidos no quadro abaixo:
SINTESE DO APURADO
ITENS
Resultadoda execucoorçamentária
Percentual de investimentos
If

rDpesa de pessoal em dezenibro de 2016

46,54%

Percentual aplicado na Educação Infantil e no Ensino Fundamental (artigo 212CF)
Percentual do FUNDEB aplucado na valorizaço do Magistério (60%)
Total do FUNDEB aplicado em 2016

97,461Y.

--

Se diferida a parcela residual (de ate 5%) fou aplicada ate 31.03 do exercicuo subsequente?

Sum

I

Percentualaplicado naSaUde

.1 Pc! suficiente o pagarnento/depósito de precatóriosjudiciais?
[

Sim

Foi suficiente o pagamento de requisitôrios de baixa monta?
Efetuados as recolbimentos ao Regime Geral de Previdéncia Social

Efetuados os recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social?
0 repasse

a Camara de Vereadores atendeu ao limite constitucional?

Atendido o artigo 42, da LRF?
Atendido a artigo 21, paragrafo Unico, da LRF?

1

Sim
Sim

(lrJss)?

P

rejuidicadoT

Sim
Sim

Deficit orçamentário totalmente amparado pelo superávit financeiro proveniente do exercfcio anterior (evento 1165, fi. 3).
Av. Rangel Peatana. 31560 andar - São Paulo vnwtmpcsp.gov.br

MINftSIEUO PUBUCO OE CONTAS
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Observada a adequacão da instrução processual, respeitadas as garantias
constitucionais do contraditOrio e da ampla defesa, o Ministério PiIblico de Contas,
acompanhando as conclusOes da digna Assessoria Técnico-JurIdica (eventos 78.1 e 78.2), opina
pela emissão de PARECER PREVIO FAVORAVEL, p0Mm COM RESSALVAS, vez que
as Contas de Governo, apesar de se apresentarem dentro dos parâmetros legais e dos padrOes
esperados polo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, reimnern série de falhas que
dernandam acOes corretivas.
Prelirninarmente, observa-se quo a gestäo de 2016 apresentou conjuntura fiscal
equilibrada, eis que, apesar da apuracão de deficit orçamentrio (de -2,51%), este foi
integralmente amparado pelo superávit financeiro proveniente do exercIcio anterior, em
consonância corn o entendimento consignado em manual elaborado por esta B. Cone de
Contas (evento

11.65. fl. 3):

3.3. 0 DEFICIT ORcAMENTARIO
Em cat/a ano civil (exerc(cio financeiro), a resultado entre receitas
arrecadadas e despesas empenhadas e, sem dilvida, a mats impaflante na avaliaçdo
financeira dos esferas locais de governo. FOe-se aqui o resultado c/a execuçcio
orçamentdria.
Mediante o resultado orçamentdrio se ye a oscilacao da divida que, de
longe, inais pesa nas financas municipais: a de curto prazo, também conhecida per
deficit financeiro (d{ferença negativa entre haveres de caixa (ativo financeiro) e débitos
de curta exigibilidade (passivofinanceiro).
Cam efeito, a superdvit orçamentcIrio gera sobra financeira que reduz
aquele endividamento de curto prazo. Em sentido contrdrio, a deficit orçamentdrio
aumenta, inais ainda, tal passive, integrado, no inais c/as vezes, per Restos a Pagar sem
cobertura de caixa.
Ante a fate de a LRF induzir superdvits para reduzir a di'vida póblica, este
Tribunal recusa deficits orçamentdrios, mesmo as de baixa monta; isso, desde que
carregue critic/a a Fazenda signcativo estoque de Restos a Pagar sem cobertura
inonetcIria.

1...]
Todavia, urn deficit orçarnentdrio pode ser absolutamente licito, desde que
amparado no superdvit financeiro do exerct'cio anterior. E hem a isso o que se refere o
art. 43, §1°,I,da Lei n.°4.320,de1964." (g. n)

No quo toca ao endividarnento (evento 11.65, fl. 3), a Prefeitura encerrou o exercIcio
corn superavit financeiro, evidenciando existência de recursos para o pagamento de suas
obrigacOes de curto prazo, em conformidade corn o princIpio do equilIbrio (art. 10, §10, e art. 40,!,
'W', ambos da LRF, e art. 48 da Lei 4.320/64) e da responsabilidade na gestão fiscal (§1 0, art. 1, da
LRF).
Houve, ainda, atendimento ao limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal
(art. 20,11!, "b"), relativo aos gastos corn pessoal, em todos os quadrimestres do arm (evento 11.65,
fl. 4).
At Range[ Pestana, 315-6° eider- Sao Paulo - SP - CEP 01017-906
w'.npc.spgov.br
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Também foi respeitado o percentual mmnimo de aplicacAo na Educação (aplicaçao
de 25,62%, observando o art. 212 da CF/88) e houve integral utilização do FUNDEB, cumprindo o

art. 21 da Lei 11.494/07. Relativarnente ao referido fundo, correto o emprego de 71,44% na
remuneraçAo dos profissionais do magistério da Educaçao Basica, em respeito ao art. 60, XII,
do ADCT (evento 11.65, IL 5).
Ajnda no tocante ao setor Educacional, contudo, observam-se elementos
desfavoráveis acerca do retorno qualitativo de sobredita aplicacAo: I) parcela de professores
(8,53%) de Educaçao Infantil e Fundamental I da Rede Municipal de Ensino não possui

formaçao superior especIfica; ii) deficit de vagas nas creches (de 121 crianças, ou 13,30% das vagas
existentes); Hi) superlotacão em creches; e iv) auséncia de AVB (Auto de Vistoria do Corp de
Bombeiros) para a maioria dos prédios da Educacao (evento 11.65, fis. 5/7).

Em sin peca defensOria, a Origern reáne, em sintese, as seguintes justificativas: i)
construçAo de creches ao longo da gestAo do prefeito responsável pelas contas ora em exame;
ii) açôes de poilticas püblicas voltadas para meihoria e aprimoramento das açOes da educaçAo;
iii) assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta corn o Ministério Püblico pan ampliar

*

180 vagas em creches ate o ano de 2020; e iv) adocao de providências para regularizar a
aus6ncia de AVCB, por meio da contrataçäo de empresa especializada para elaboração de
projeto técnico de seguranca contra incêndio (evento 37.1, fi. 315).
Nesse contexto, o registo das faihas versus açOes corretivas a serern prornovidas
pela Origern deve ser utilizado, como guia, pela PiscalizaçAo, ern nova visita in loco, corn o
fun de confirmar melhorias efetivas do serviço prestado

a sociedade.

Na Satide, igualmente, o investirnento de 35,77% da receita resultante de impostos
guardou observância no art. 7°, da LC 141/2012, ern atendimento ao mandamento
constitucional previsto no art. 198, §3°, I, da CF/8 8 (evento 11.65, fl. 7).
Da mesma forma, no entanto, houve valoração negativa da auditoria quanto a
estrutura de natureza operacional da Rede Municipal de Saüde, bern como quanto a eficiência
dos gastos direcionados a UPA Leni Balan Jacornini:
a inexistencia c/c A VCB para as prédios das Unidades de Satide do
Munic(pio, a/em de comprometer a meihora da sobredita nota poe em risco a
populaçao que utiliza-se desses prédios pdblicos e servidores que ali trabaiham,
uma vez que esses espaços podem não estar cu,nprindo todas as normas de
seguranqa exigidas pc/a legislaçao vigente. "(evento 11.65, us. 8).
"Em face do exposto, a Prefeitura de Jardinopolis incorreu em gastos nos
exercicios c/c 201212013 c/c R$ 75.240,00 na compra de equipamentos medicos
que nunca foram uti/izados, bern COYnO invest/u no exercIcio c/c 2013 R$
Av. Rangel Pestana, 315 .60 andar- São Paulo. SP - CEP 01017-906
vvc.mpc.sp.go,br
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312.999,98 na instalaçao de ar condicionado central para equipar as salas
cirtlrgicas de urn Prédio corn estrutura de Hospital que não entrou em
funcionamento. Embora parte deste centro cirürgico em que a ar condicianado
central foi instalado tenha sido readequada pam consultOrios medicos on
reaproveitado para outras fiinçOes, caso o projeto inicial tivesse sido realizado
nos termos que a UPA vent sendo utilizada hoje haveria uma signcativa
econornia no investirnento inicial e na sua manutencdo. (..) "(evento 11.65. 11. 8/10).

De outro lado, a Fiscalizacao näo apurou irregularidades quanto ao pagamento dos
encargos sociais (evento

I L65, fis. 12/13)

e us repasses a Câmara dos Vereadores obedeceram ao

limite do artigo 29-Ada Constituicão Federal (evento

11.65, fl. 13).

No que concerne aos Precatórios (Regime Especial Mensal), não houve
apontamento da auditoria no sentido de eventual insuficiência de pagamentos. Em respeito
aos princIpios da transparência (art.
4.320/64), 0

10 , § 10 ,

da

LRF)

e evidenciaçAo contábil (art

balanço patrimonial registra corretamente a mora judicial (evento

83,

da Lei

11.65, tIs. 11/12).

Cumpre mencionar que näo houve desrespeito as restriçöes de ñltimo ano de
mantado, impostas pela Lei Fiscal, conforme itens 15.1.1 Cobertura Monetâria para despesas
empenhadas e liquidadas); 15.1.2 (despesa de pessoal nos illtimos

180 dias do mandato); e 15.1.3 (OperaçOes

de Crédito por antecipacäo da receita orçamentária - ARO) (evento

11.65, Rs. 21/22).

Em relacão as demais vedacOes especIficas para o uuitimo ano de mandato,
previstas na Lei Eleitoral (Lei 11.0 9.504/97), a auditoria constatou, preliminarmente, desrespeito
ao disposto no art. 73, VI, "b" e no art. 73, VII. No entanto, concluiu que, como nAo houve
qualqucr interferéncia nas eleicOes locais, ocorreu atendimento as referidas normas, de modo
que o apontarnento näo tern o condão de repercutir negativarnente no contexto das contas
(evento

11.65, Es. 22/23).

Registrem-se, todavia, as impropriedades apuradas quanto ao Sistema de Controle
Interno (evento

11.65, Es. 14/15):

2 0 Responsdvel pelo Controle Interno ocupa cargo efetivo no Administraçao
Municipal? Não
3 0 Controle Interno, quanta as suas fun çöes ins!itucionais, apresenta relatorios
periódicos? Não
4 Corn base no relatOrio do Controle Interno, a Prefeito determinou as providencias
cabIveis? Nib
As ocorrências vào de encontro ao previsto nos art. 31 e 74 da Constituiçao
Federal, bern corno as orientaçOes constantes do Manual "Cantrole Interno - Corn a
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Jurisprudéncia, Jnstruçôes e Cornunicados do TCE"2, elaborado por este B. Tribunal, e ao
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Comunicado SDG n.° 035/2015g.
No mais, cabe crftica

a

precária situação do planejamento municipal, eis que,

considerando as informaçOes prestadas pela municipalidade para a forrnulaçao do IEGM
(Indice de Efetividade da GestAo Municipal),

investimentos püblicos
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pelo qual é possIvel confrontar a adequacao dos

resposta esperada pela sociedade, no quesito i-Planejamento 4, o

indice atribuldo a Prefeitura foi "C" 5, o que corresponde a urn "baixo nivel de adequaçao 6

".

0 resultado, inclusive, entrevé a continuaçAo de debilidades igualmente
observadas em 2015 (i-Planej: "C") e em 2014 (i-Planej: "C+", ern fase de adequacão). Nessa senda, a
aferiçao dos elementos que compOem tal indicador reclama severa advertência
para a correçâo das faihas observadas.

a Prefeitura
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Por fim, não obstante a Prefeitura tenha respeitado o limite de gasto corn pessoal,
incorreu em irregularidade no pagamento de sobrejornada. Os exames realizados pela
a—I
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Contorme item 10. "0 relatOrlo do Controle Interno" (pgs, 55/59), disponivel em:

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/controle_interno.pdf.
COMUNICADO SDG N2 03512015
0 TRIBUNAL DE CONIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO ressalta que, a mando dos artigos 31, 70 e 74 da Constituiçào Federal,
bern assim do artigo 54, parágrafo ünico, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, do artigo 38, paragrafo
ünico, da Lei Orgânica desta Corte e, ainda das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor POblico - NBC 116.8,
as entidades póblicas estaduais e municipals devem possuir seus próprios sistemas de controle interno, qua atuarâo de
forma integrada.
Sob aquele fundamento constitucional e legal, é dever dos gestores municipals e estaduais, por main de nornias e
lnstruçöes, instituir, se inexistente, e regulamentar a operacão do controle interno, de molde que 0 dirigente disponha de
informaçoes qualificadas Para a tomada de decisôes, além de obter niais seguranca sobre a legalidade, legitimidade,
eficiência e publicidade dos atos administrativos chancelados, sem que existam razöes para alegar desconhecimento.
E primordial que o controle interno seja instituido e atue de fato. As entidades, levando em conta a sua realidade interna,
avaliaro quais atividades comporâo o seu sistema do controle interno e qual a estrutura necessária para exercer as
atribulçoes correspondentes, sendo recomendável que a atividade seja exercida por servidor do provimento efetivo.
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i-Plariejamerito /TCESP: 0 Indice Municipal do Planejamento verifica a consistência entre o quo foi planejado e 0
efetivamente executado, por meio da análise dos percentuais gerados pelo confronto destas duas variáveis. Neste
confronto, além dos aspectos relacionados ao cumpriniento do que fol planejado, também é posslvel identifIcar a
existéncia do coerência entre as metas fisicas alcançadas e os recursos empregados, bern como entre Os resultados
alcançados pelas açôes e seus ref lexos nos indicadores dos prograrnas.
Consulta feita em 12/04/2018 no endereço: http://iegm.tce.sp ,gov.br/indexRegiao.htnil#Presidente%2OPrudente#
' Faixas de Resultados: 0 IEGM/TCESP possui cinco faixas de resultados, definidas ern funço da consolidação das notas
obtidas nos 07 indices setorials. 0 enquadrarnento dos municIpios em cada uma destas faixas obedece aos seguintes
critérios:
Nota
Faixa
Altamente efetiva
A
Muito efetiva
8+
B
Efetiva
Em fase de adequação
C+
Baixo nivel de adequaçäo
C
Disponivel em: http://iegm.tce.sp.gov.br/help.html.
Av. Rangel Pestana, 315-6' antler - São Paulo - SP - CEP 01017-906
wrrv.nipcsp.gov.br
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