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Processo 	TC-4303/989/16 

Entidade 	Prefeitura Municipal de Jardinópolis co 

Assunto 	: Contas Anuais 
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ResponsIvel 	Jose' Antonio Jacoinini 

O M 
CPF n 2 	: 262.679.006-06 

Periodo 	: 1/01 a 31/12/2016 
-C) 

Relator 	: Dra. Crastiana de Castro Moraes wo 
a r - 	 oc 

Instruçao 	UR-06 / DSF I 

• 	 0> 

tao 
Senhor Diretor da Unidade Regional de Ribeiräo Preto - UR-6, 

Tratam-se das contas apresentadas em face do Artigo 2 0 , 
Om 

II, da Lei Complementar n° 709, de 1993. 
O m 

- 	
i 0 resultado da fiscalazagao n loco apresenta-se neste& 

Relatório, sendo isso antecedido por planejamento que indicou a 
necessária extensão dos exames. 	 mo 

00 

U 
Para tanto, baseou-se a Fiscalizacão nas seguintes fontes 

documentais: 

-' 
1. Prestaçäo de contas do exercicio em exame, encaminhada pelo m om 

Chefe do Poder Executivo; 	 DO 

2. Resultado do acompanhamento simultâneo do Sistema AUDESP, bem 
como acesso aos dados, informaçoes e anélises disponIveis no 
referido ambiente; 

2t NO 
3. Leitura analitica dos três iltimos relatOrios de fiscalizacão e 

respectivas decisoes desta Corte, sobretudo no tocante a 
ressalvas, adverténcias e recomendaçöes; 

4. Análise das informaçöes apresentadas em banco de dados como o g 
SisRTS, o S1sCAA, o SlAP e o PFIS; 

5. Indicadores finalIsticos componentes do IEGN - Indice de mo 

Efetividade da Gestão Municipal. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE sÃo PAULO 	. 

S UNIDAIJE REGIONAL DE RIBEIRAO PRETO - UR.6 	 4. 
Regastrarnos que a Prefeitura aqua analisada obteve, nos 

03 (trés) illtirnos exercicios apreciados, PBZCERES FAVORAVEIS a 
aprovacão de suas contas, conforme abaixo demonstrado: 

agItr ki!iIfWeWtIU!1rni 
2015 	 TC 2549/026/15 	-- 
2014 	 TC-457/026/14 

..... TCi984/O26/13 

______ 	 82 

ApHcac5oEducaço(Uinimode5%) 	 25,58%j 	25,52% 	1 	25,83% 

FUNDEB aplicado no magisteno (Irmite minimo de 60%) 

?sosrUNDEBapIicados no exercicio (incluindo diferimento de ate 5%) 	j 	100,00% . 	100% 	100,00% 

[Ahaç5onasaude (Limite mimmo de 15%) 	 3035% 	r 3106% 	[ii4iF 
FDespesas~com 	 .,. 	 9°%Th?%Thfl 

ç5o0rcamenrraPrefeitura flfl 

[iintosprevidenciáriosernordern 	 flTh7 	[C IF —sn 
Gerenciamento de PrecatOrios em ordem? 	 ____________   

fliaridade nos repassesaoLegisiivor T[ 	sim 	F Sim 	 Sim 

Atual quaIificaço do MunicIpio no IEGM 
20 
o 07  
o .  

0 conjunto de inforrnaçOes retro transcritas', bern como 
volume das receitas arrecadadas pela Prefeitura nos permitirarn' 
optar, corn amparo no regrarnento previsto no Artigo 10  da Resolução !J 
no 01/2012, pela realizagâo de urn procedirnento fiscalizatório 
seletivo nas contas do exercIcio de 2016 da Prefeitura Municipal 
aqui analisada. 

Corn base no permissivo previsto no TC-A-39.686/026/15, 
apresentarnos os resultados considerados essenciaas para ernassao do 
parecer, bern corno outros detectados no transcorrer de nossa 
fiscalizacão in boo, os quais seguern transcritos neste relatório. a 

Ern atendirnento a 	TC-A-30973/026/00, 	registrarnos a 
notificação do Sr. José Antonio Jacornini, responsável pelas contas 
ern exarne e do Sr. João Ciro Marconi, atual Prefeito Municipal de 
JardinOpolis. 	 I 
Os resultados sào aqueles obtidos dos pareceres e, caso tenha ocorrido aiteracôes, nos eventuais 

pedidos de reexanes. 

co—I 

Os resultados consignados no quadro abaixo, definidos no 
rnomento da ernissão dos respectivos PARECERES FAVORASVEIS, cornprovarn 
a boa ordern da Prefeitura Municipal nos 03 (trés) iultirnos 
exercicios corn contas já apreciadas: 
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1. 	EXECUçAO ORcPMENTARXA E ENDIVIDN4ENTO 

1.1 	Resultaclo da Execuçäo Orçamentária 2  Co 

Conforms Balanço Orçamentario gerado pelo Sisterna g  
AUDESP, 0 resultado da execuçAo orçarnentária da Prefeitura aqui o 
analisada 	evidenciou 	urn 	deficit 	de 	R$ 	_2.982.135,84 2 , 2 
correspondents a -2,51% das receitas arrecadadas no exercicioa 
(Balanço Orçarnentário, Balancete AUDESP 13/2016 - cód. contábil 
3.5.1.12.02.00 e comprovante de devolução de duodthcimos da CM.-4  
juntados aos autos - Arquivos 3, 9 e 10) . 

Registramos que tal deficit encontrou-se totalmente 
amparado no superávit finance' ro proveniente do exercicio anterior W X  
(Balan(;o Patrimonial AtJDESP juntadoaos autos - Arguivo 5). 

ar- 
0 U5  

1.2 	Endividamento 
0> 

1.2.1 	Divida de Curto Prazo 

A Prefeitura apresentou, no encerrarnento do exercicio 
examinado, urn superávit financeiro, evidenciando, cam isso, aoiu  
existência de recursos disponIveis Para o total pagamen€o desuas 
dIvidas de curtoprazo (Balan(;o Patrimonial AtJDESP juntado aos 
autos - Arquivo 5) . 

ow 
op' 
ao 
ou 1.2.2 	DIvida de Longo Prazo 

Exercicios: anterior e em exame I 	2015 	1 2016 J 	AH% 

I I Divide MobiIiária 

I I Divide contratual 

2.680.429401 4.255.207,51 J 	58,75% Precatórlos 

Parcelamento de Divides:  

I De Tributes 

De contribulçoes Socials:  

I I I Previdenciárias 

I Demais contrlbuiçoes socials 

DoFGTS 

OutrasDlvidas I I 
Divide consoildada 	 f. 2.680.429,10 4.255.207,51 58,75% 

Ajustes do Fiscallzaçao  

, Divide Consolidada Ajustada 	 I 2.680.429,10 4.255.207.51 I 58,75% 
- 	- 	- - 	 0 

no 
03 

0 
-So ,  
C..CD 

Co 

to.  

9 
019?. 

_4D) 

9.  
0 

-o 
C 

0 

(Balanco Patrimonial e Anexo 14B AUDESP juntados aDs autos -Arquivos Se 7) 
0 
p3 

2  Conskleradas as transferéncias financeiras pare 0 Legislativo e devoIuço do duodécimos. 0 municipio no possul Fundo Previ-

denciãrio e entidades do administraço indireta. 	 CD 



Fl. 4 

TC-4303/989/16 
0' 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

S 	UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRAO PRETO - UR.6 
0 
C) 
C 

m 
Conforrne se observa no quadro anterior a divida de longo 

prazo do MunicIpio refere-se a Precatórios. 0 MunicIpio optou pelo 
regime especial de pagarnentos, a proporçâo de 1,03% de sua RCLr 
mensal, estando regular corn seus pagamentos realizados em 2016 
(rnatéria tratada no item 4.1 deste relatOrio) . 

G) 

	

2. 	LEI DE RESPONSBILIDADE FISCAL 

	

2.1 	Cwnprimento clas Exigéncias Legais 
om 

LI 

C> 

0. r 8c 
=0) 
3m 
CD> 

0> 

a 0 

Co- Ui 

Item 4 Em consulta a pégina eletranica do Municipio, na data de 27/11/2017, constatamos publicaçôes de Balanços encerrados 
ate o exercicio de 2015, nào sendo encontrado as Balanços de 2016, bern como no foi localizada a divulgaçâo dos Pareceres 
Prévios do Tribunal tie Contas (matéria tratada no item 16 deste relatório - lii FiscaIizaço Ordenada - Transparência). CD 

0' 

2.2 	Análise dos Limites e Condiçöes da LRF 
ow 

Verificamos o atendirnento aos limites estabelecidos pela8 
Lei de Responsabilidade Fiscal (RGFs AIJDESP do 1 0 , 2 0  e 3 0  quadri- 

Ga 
mestres juntados aos autos - Arquivo 11) . 

-01 
C. CD 
0)0) 

2.3 	Despesa corn Pessoal 
I0• 

Conforme Relatórios de Gestâo Fiscal referentes ao 10,  2° 9 mw  
0l a 

e 3 0  quadrimestres do exercicio aqui analisado, é possivel var qua 0 
o Poder Executivo atendeu ao limite da despesa de pessoal previsto 
no Artigo 20, Inciso III, alInea "b" da Lei de Responsabilidade st 
Fiscal (RGFs AUDESP do 1 0 , 2 0  e 39  quadrimestres juntados aos au- 
tos - Arquivo 11) . 

'consideradas as receltas e despesas do Poder Executivo. 0 Municipio näo possui Administraçao Indireta. 	 0 

I ReaIizaço de auduencias publicas para debater as metas fiscaus? (LAP an 90 § 40) Sim 

:r 2 

1, T 
rR!aIizacode audiências pibIicas para debater o PPA, LD0 e LOA? (LAF, an. 48, parOgrafo ánko) 

Contas disponiveis a populaço ao longo do exercicro? (LRF art 49) 

SIM 

F Sirn 

4 0ivuIgaço, na página eletrônica do Municipio, do PPA, LD0, LOA, balanços de exercicio, parecer prévio do 
Tribunal de Contas, RGF e RREO ? (LAF, art.-48),  

Partial 

fiT F Publicaçäo ou dlvuIgaço do RGF? (LAF, arts. 55, §29 e 53,1!, "bi SIM 

[i Publicaço e divulgaçäo do RREO? (LAP art 52) 

[i Encaminhamento a Unio das informaçöes alusivas as comas do ano anterior? (LAP, art. 51, §1-°, I) Sim 
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3. 	2pLICAgO DOS RCURSOS VINCULADOS 

3.1 	ENSINO 

Conforme Demonstrativos AtJDESP, verifica-se que 
despesa educacional atingiu 25,62% da receita resultante deg 
impostos, cumprindo o Artigo 212 cia Constituição Federal (Dem. § 
AODESP juntado aos autos - Arquivo 12). 

co 

No exercicio de 2016 foi aplicado 97,46% do FUNDEB 
cm 

recebido, observando o percentual mInimo de 95%, sendo gue, por 
meio de conta bancéria vinculada, constatamos a utilização da 
parcela diferida no 10  trimestre de 2017, aqui se atendendo ao 
2 0  do Artigo 21 da Lei Federal n° 11.494/07. 

Demais disso, verificamos que, relativarnente ao FUNDEB, a-
aplicou o MunicIpio 71,44% na rernuneração dos profissionais do2 
Magistério da Educação Básica, dando cumprirnento ao Artigo 60, 
Inciso XII, do ADCT (Dem. AtJDESP juntado aos autos - Arquivo 13) . 

cEO 

A Fiscalização constatou a inexisténcia de valores 
despendidos corn inativos do magistério incluidos nos mInimos 
constitucionais do Ensino. 

co 
co—I 
00 

- 

3.1.1 	Demats Aspectos Relacionados a Educaçao 
oP 

1 	1 0 Municipio já conta corn Piano Municipal de Educaçäo? 	 :1 	Sim..  

{7T 1-louve iniciativa de leis para eiaboraçào de Piano Municipal de Educaç5o ou adaptac5o do já existente, a 	 11 a 
iuz LF n 2  13005/14 considerando a data limite de 2606 15? 

[iT[icrpiocontacomiano de Carreira e Rernuneraço do Magistério? 	 fl Sim 

F171-1Temurjerag§odoMagrsterioencontrase do acordo corn o Piso Nacional? 	 Sim  

Os professores da Educaç5o Básica dispoern de forrnaçâo superior especifica? cr 

.rsraeeio Municipal  de Educaçâo vern cumprindo as atribuicôes do sua competência? 	 [iiTTa 
Acornpanharnentoecontrole social do FUNDEB vern curnprindo as atribuicoes do su 

flh1Thkl 
OMunicip 0 vern atingindo as notas previstas no ]DEB? ,  

•fTT[1iede Municipal do Ensino ha atendimento educacional especializado para portadores do necessidades 
Sim 9 especials? 	 9 

Firf HA insulficl6ricia de vagas na Rode Municipal do Ensino? 	 - 	 Sim 	. 

FiT71 Pugilicaggo —trimestral das receitasedespesas relativasaEducaçi(cE an 

0 

Item 5: 	Dos 293 Professores de Educagão Infantil e S
w  

Fundamental I da rede Municipal de Ensino de Jardin6polis, 25 
(8,53%) nâo possuem formação superior especifica, sendo que 15 
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g 
C 

M 
professores atuam em creches, 06 em Pre-escolas e 04 no Ensino 
Fundamental I (declaração juntada aos autos - Arquivo 14) . Corn a 
edição da Lei Complernentar Municipal n° 01/2016, a partir de 
24/05/2016, paraingresso na carreira de Professor da Educação 
Básica I sera' necessário nIvel superior, em curso de licenciatura, -8 
de graduação plena, em universidades e institutos superiores de -00 

educação (artigo 10  da referida Lei alters o Anexo I da Lei 
Cornplernentar Municipal n° 02/2004) 

bm 
Item 11: Em 31/12/2016 havia um deficit de vagas nas 

creches de 121 crianças, correspondendo a 13,30% das vagas 
existentes - 910 vagas. A referida falha tambem foi objeto de 
apontarnento nas contas de 2015, TC-2549/026/15 (Declaração da ' 
Prefeitura juntada aos autos - Arquivo 15) 

60 
Além do deficit de vagas acima informado, a Prefeitura 0  

r 
vem trabalhando corn superlotação em algumas creches, atendendo g

a
S 

rnais crianças que a capacidade comporta, podendo prejudicar a-i, 
qualidade do atendimento no que tange aos aspectos de segurança 
fisica e aprendizado, além de contrariar o principio da eficiéncia 
previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal e , 
desrespeitar recornendação deste Tribunal proferida sobre as contas CD 

de 2015 (juntada aos autos - Arquivo 48). Segundo levantarnento da 
Secretaria da Educação (doc. juntado aos autos - Arquivo 16) 
informamos as creches que atuaram ern 2016 corn superlotação: 

RAMWEr U 	1M•AZWA 
Berçário 'Nair Saud Abda!a" 	 45 	 94 	 49 	 S 
Maria B. Saquy 	 130 	 170 	 40 	 58- 
Maria de Lourdes Fávaro 	 30 	 42 	 12 
Padre Mose Skrycki 	 80 	 92 	 12 
Virginia J. March16 	 100 	 107 	 07 

am!!a ran tu::a !iI1 
- Relacionadas sornente as Creches corn superIotaço; Observação: ha creche atuando abaixo de sua capacidade, mas par uma 
questho de Iacalizaçäo geográflca, no atende 5 demanda solicitada. 	 ±O 

'Os alunos excedentes nâo Se confundern corn dernanda de vagas em creche. Além das creches atuando acima de sua capacidade, ? 
conforme acima demonstrado, ha flia de espera de 121 crianças, nos termos relatado anteriormente (decIaraçojuntada aos autos O 
—Arquivo 15). on 

- Essa rnateria relativa ao deficit de vagas e superlotaçao n 

em creches foi motivo de apontarnento no relatório das contas de 
2015, cuja regularização foi recornendada no Parecer emitido por 
este Tribunal (recornendação juntada aos autos - Arquivo 48) . 

Ainda em relação ao deficit de vagas nas creches 
rnunicipais, informou a Origem que firmou urn Termo de Ajustamento g 
de Conduta (TAC) com o Ministério Pñblico do Estado de São Paulo, '-
onde se cornprornete a criar no mInimo 180 novas vagas em creches 
para crianças de 0 a 3 anos de idade ate 2020 (TAC juntado aos 
autos - Arguivo 17). 
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3.1.2 	Fiscalizaçäo de Natureza Operational da Rede Püblica 
Municipal de Ensino 	 0 

Em sequência a inspoção registrada no rolatório do 
fiscalizaçäo das contas do 2015, TC-2549/8026/15, no tocanto  A~i TO 

inexistência do AVCB (Auto de Vistorla do Corpo do Bombeiros) parao 
a malaria dos prédios da Educagào, informamos quo ate a data de 
06/11/2017 osta faiha ainda não havia sido reqularizada, haja 
vista a inexistência do AVCB pars 11 creches, 06 EMEIs e 09 ENEFs, 
totalizando 26 prédios da Educação relaclonados em declaração 

OM 
apresontada pela Origom (DoclaragAo juntada aos autos - Arquivo t 

18), contrariando recornendação proferida sobre as contas do 2015 
(juntada aos autos - Arquivo 48) . 

-o 
C> 

Rogastramos quo, ombora a avaliaçao foita par este  au wo 
Tribunal por moio do IEGM - Indice do Efotividade da Gestâo 
Municipal, tendo coma base as informaçöes prostadas pela  00, cco 
Profeitura em 2016, indicou, quanta ao indico i-Educação, quo 
MunlcIpio ficou na faixa do rosultado "Bi-", a i-Cidade classificou & 
• MunicIpio na faixa do resuitado "C" (baixo nivol do adoquação), 
• quo indica urn risco alto. Foi considerada para a atribuição dago  
nota para o i-cidado a inexistência de ostudo do avaliação da  ma 

soguranca do todas as escolas o contra do saádo atualizado, uma 
voz quo esto quosito faz parto do questionário respondido pola 
Origom para atribuiçao do roforido indico. 

Ademais, apesar da boa nota atribuida polo i-Educação, a? 
inexisténcia do AVCB para as oscolas poe em risco a segurança dos 
aJ.unos, sorvidores e pals quo froquontarn ossos prédios ptiblicos. 

P.3 
3.2 	SAUDE 

-0' 
C..CD 

Conforrno Domonstrativos AUDESP, verifica-so quo a  mko 
ar 

Municipio aplicou 35,77% da receita do impostos na Saüdo, 
observando a piso constitucional do 15% (Dem. ADDESP juntado aos 
autos - Arquivo 19) . 

3.2.1 	Demais Aspectos Relacionados a SaMe 	 I 
C_ 
[ifiintecontasbancariaspropriasoFundo MuncipaI movinienta todos os recursos da Saude? 

ft zacâo de audiencias pucas quadrirnestrass da Saud 	UC 141/12 an 36, 

C 

0 
0 

0 

p3 

CD 

CD 
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3.2.2 	Fiscalizaçao de Natureza Operacional da Rede Publica 
Municipal de Saüde 

3.2.2.1 Verificaçäo de AVCB 

Dando continuidade a inspeção registrada no relatório de g 
fiscalização das contas de 2015, TC-2549/8026/15, no tocante 
inexistência de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) pan 
a rnaioria dos prédios da Saóde, informamos gue ate a data de 
06/11/2017 esta faiha ainda nAo havia sido regularizada, haja 
vista a inexisténcia de AVCB para 13 dos 13 prédios da Sañde 
relacionados em declaração apresentada pela Origem. A UPA Leni 
Balan Jacornini tern projeto técnico protocolado junto ao Corpo de 
Bombeiros, corn vistoria realizada em maio de 2017, mas existern 
pendências a serem regularizadas (Declara(;ão juntada aos autos - 
Arguivo 20). 

Registrarnos que, embora a avaliação feita por este 
Tribunal por rneio do IEGM - fndice de Efetividade da Gestão E 
Municipal, 	tendo corno base as informaçôes prestadas pe1a 
Prefeitura ern 2016, evidenciou, quanto ao Indice i-Saüde, que 0 

Municipio ficou na faixa de resultado "B", que indica risco médio, J 
sornado ao fato do Municipio ter aplicado 35,77% de seus recursos 
próprios na Saüde, a inexisténcia de AVCB para os prédios das 
tinidades de Saüde do MunicIplo, além de comprometer a rnelhora da 
sobredita nota pOe ern risco a população que utiliza-se dessesY 
predios pñblicos e servidores que ali trabalharn, urna vez que esses a m 
espacos podem não estar cumprindo todas as normas de segurança a s  ou 
exigidas pela legislaçâo vigente. 

p.3 
3.2.2.2 TWA Leni Balan Jacomini 	

il 
Inicialmente, é oportuno mencionar que o exercicio de Ta 

2016 trata-se do ifltimo ano do segundo mandato consecutivo de 
Prefeito do responsével pelas contas ern exame (2009 a 2012 e 2013 
a 2016) . 2. 

Inaugurada ern 21/12/2013 corn o "nome fantasia" de Hospi- - 
tal Municipal "Leni Balan Jacomini", norne esse que constou afixado 

O)  

em placa na faixada do prédio sede desde a inauguração ate rneados 
do exercicio de 2017, a Unidade de Saade em tela nunca atuou corno 

.0 

Hospital, ernbora ta.vesse sido criada com essa intençao. 

Por essa razão, a atual gestào do Poder Executivo, em me- 
ados do corrente exercIcio, alterou o "none fantasia" no cNES (ca- a 

dastro Nacional de Estabelecimentos de Saüde) para Unidade de 
Pronto Atendimento Jardinópolis e Jurucé "Leni Balan Jacornini" e 
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substituiu a antiga placa da faixada da Unidado apondo a atual 
denorninação acima informada. 

Ocorro quo, planojada anicialmonto para ser urn HospitalZ 
do poqueno porte, roalizando intornaçöes o procedimentos do rnédia 
complexidade, a estrutura fIsica da Unidade do Sañde em tola pos-c 
sui 02 (duas) salas de cirurgia, 01 (uma) sala do parto, 01 (uma) wv 
sala do rocuperaçâo, 01 (uma) Enfermaria de pós-parto, 01 (uma) 
Enformaria do pré-parto, entro outras. Porém, do fato, ossos ambi- 
ontos nunca chogararn a sor utilizadas nos moldes planejados inici- 
alrnento. 

go 

Vorificamos in loco quo a sala do parto foi adaptada para 
consultório do oftairnologia, uma sala do cirurgia oncontra-so do- 
sativada o na outra ostão sondo roalizadas poquonas cirurgias der- wo 
matológicas, corno por oxomplo, colota do material (pole) para 
ópsia. A sala do rocuporagão o a enformaria do pós-parto foram 
adaptadas para consultórios medicos. A Enformaria do pré-parto foi 
transformada em arquivo para prontuários medicos do Ambulat6rio do 
Espocialidados. Essas altoraçöos foram roalizadas em 2016 (Tormop 
do Vorificaçäo - Arquivo 21; OfIcio SS. n o . NO 924/2017 aprosonta- 
do pola Origem - Arquivo 22; o Fotos - Arquivos 25 a 29 juntados 
aos autos) . 	 go' 

39' 

Tarnbém vorificamos oquipamontos medicos a soguir relacio-
nados, comprados para sorom utilizados nas salas docirurgias, quo -0 

 

nunca foram utilizados: a m 

Equipamento Patrimãnio Valor (R$) Data da NP 

Fototerapia Fluorescente. 28.262 2,140,00 27/09/2012 

01 Carro de ernergência, corn gabinete em chapa de ago e sistema de 

divisória colmeia corn acessórios para massagem cardiaca. 

27,302 4.200,00 24/10/2012 

01 bisturi eletrônico rnarca WEM SS-501 28.090 12.000,00 31/01/2013 

01 mesa cirórgica papa parto 27.901 13.400,00 24/04/2013 

01 aparelho de anestesia, marca <1K - Fuji 27.902 43.500,00 05/03/2013 

Total:  75.240,00 1 ___ 
- Conforme Termo de Verificaco juntado aos autos (Arquivo 21), 01. 55. n 2  924/2017 luntado aos autos (Arquivo 22) e 

documentos fiscais comprobatórios também juntados aos autos (Arquivo 23), exceto Patrimônio 28.262; 

- Patrimônio 28.262: Conforme Of. SS. nQ 924/2017 juntado aos autos (Arquivo 22) e documentos fiscais comprobató- £. 3 
7, aor  rios (Arquivo 23). 

Além dos oquiparnontos acirna citados, foram gastos R$ ; 
312.999,98 corn o ar condicionado central instalado nas salas dos 
centros cirñrgicos (Conforme Of. SS. n° 924/2017 juntado aos autos 
- Arquivo 22 o documontos fiscais comprobatórios - Arguivo 24) . 

Compote informar quo foram adquiridos diversos outros a 
oquipamentos para equipar o contro cirürgico, mas quo foram realo- 3 
cados para outros Setoros da UPA, razão pola qual não foram cita- 

!CD 

ot 
.0 
tO 

0 

'0 
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rn 
dos no levantamento acirna (Of. SS. n° 924/2017 apresentado pela 
Origem contendo a relaçâo completa de equipamentos adguiridos para 
o centro cirürgico e onde estão sendo utilizados juntado aos autos 
- Arguivo 22). 

'pa 
DO 

Em face do exposto, a Prefeitura de Jardinopolis incorreug 
em gastos nos exercicios de 2012/2013 de R$ 75.240,00 na compra demm  

e O V quipamentos medicos que nunca foram utilizados, bern como investiu 
no exercicio de 2013 R$ 312.999,98 na instalação de ar condiciona-
do central para equipar as salas cirirgicas de urn Prédio corn es- 
trutura de Hospital que não entrou em funcionamento. Ernbora parte 05 u 
deste centro cirürgico em que o ar condicionado central foi insta-
lado tenha sido readequada para consultOrios medicos ou reaprove!-
tado para outras funçoes, caso o projeto inicial tivesse sido rea- 

W X  
lizado nos termos que a tWA vem sendo utilizada hoje haveria uma 
significativa economia no investimento inicial e na sua manuten- ar 
(;do. Apenas como exemplo citamos que, se ao invés do ar condicio-  00 Fj)  

nado central fosse instalado ar condicionado individual nas salas 
de consultas tal como feito nas demais salas de consultas do Pron-
to Atendirnento incialrnente planejadas, haveria urna significativa 
economia no investimento inicial, na rnanutençâo e nos gastos de 
energia eletrica, posto que seriarn ligados sornente os equipamentos 
em que as salas fossem utilizadas. ow 

cD â 
Em outras palavras, em que pese a estrutura da UPA cons-  o m 

Cn 
trulda ser nova e com urn ambiente agradável para executar suas.Y 
funcôes, o MunicIpio ter concentrado a maioria das consultas de 0J ow especialidades neste novo ambiente construIdo, pensando em reapro- 
veitar os equipamentos cornprados e os espacos fisicos construldos 0 4z 

para que nào fiquem ociosos, ao menos na proporção que é possivel, M3  6m 

em que some favoravelmente a Prefeitura não haver registros neste 
Tribunal de Contas de irregularidades nas licitacöes para as corn-
pras dos equipamentos mencionados (2012/2013), ainda assim, teriaS 
sido muito mais econômico para a cidade se tivesse realizado urn 
estudo e planejado meihor para saber se realmente urn MunicIpio do 
ports de Jardinópolis conseguiria manter um Hospital de rnédia corn-
plexidade antes de realizar esse investirnento. 

js' 
Registramos que a avaliação feita por este Tribunal por 

rneio do IEGM - Indice de Efetividade da Gestao Municipal, tendo 
corno base as informaçôes prestadas pela Prefeitura em 2016, 
indicou, quanto 30 indice i-Planejarnento, que 0 MunicIpio ficou na 
faixa de resultado "C" (baixo nIvel de adequacão), que indica 
risco alto, corroborando o entendinento desta Fiscalização, no 
sentido de que a falta de urn planejarnento eficiente é urna das I: 
deficiências que afeta o MunicIplo de Jardinôpolis. 	

I 
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PRECATORXOS 

Regime de Pagainento de Precatórios 

Regime Especial Mensal 

REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS (MENSAL e ANUAL) 

Saldo de Precatórios devidos e no pagos ate 31/12/2015 no BP (passivo) (01) J [ 	 3.130159,68 

Ajustes efetuados pela Fiscalizacäo II 	- 

Salda das Contas do Ti Para receber os depOsltos em 31112/2015 no BR (ativo) (02) - 449830,58 

Ajustes efetuados pela Fiscalizaçäo II 
Saldo apurado em 3111212015 (03) 2.680.429,10 

Mapa de Precatórios recebido em 2015 pan pagamento em 2016 (04) 	 1705 7 505,42 

Oepásitos efetuados em 2016 (opço anual ou mensal) (05) 
( 	

1.130.727,01 

Pagamentos efetuados Palo Ti em 2016 (06) I 	1.254.651,24 

Saldo Financeiro de PrecatOrios em aberto em 31/12/2016(07) I 	4.581.113,86 

Saldo das Contas doll Para receber as depOsitos em 31/12/2016(08) 325.906,35 

Saldo apurado em 31/12/2016(09) f 	4.255.201,51 

(1) Cods. contäbeis 2.1.1.1.1.03.06 e 2.2.1.1.1.02.04 (Balancete AUDESP 13/2016 e Balanço Patrimonial juntados aos autos 
—Arquivos 9 e 5); 
(2) COd. contAbil 1.1.3.5.1.08.00 (Balancete AUDESP 13/2016 e Balanço Patrimonial juntados aos autos —Arquivos 9 e 5); 
(3) = (01)—(02); 
(4) Conforme Planilha Mapa de PrecatOrios AUDESP informado pela Origem (Planilba juntada aos autos —Arquivo 33); 
(5) Conforme relaço de empenhos pagos apresentada pela Origern, ratificados in loco (doc. juntado aos autos - Arquivo 
34); 
(6) Conforme Planjlha Mapa de PrecatOrios AUDESP informado pela Origem (Planilha juntada aos autos —Arquivo 33); 
(7) COds. contábeis 2.1.1.1.1.03.06 e 2.2.1.1.1.02.04 (Balancete AUDESP 13/2016 e Balanço Patrimonial juntados aos autos 
- Arquivos 9 e 5); 
(8) = (02) + (05) - (06). Nota: Verificamos que o valor contabilizado em 31/12/2016 na conta de Ativo - cod. contàbiJ 
1.1.3.5.1.08.00 (Conta Especial PrecatOrlos) correspondia a R$ 357.709,17 (Balancete AUDESP 13/2016 e Balanço Patrimonial 

juntados aos autos - Arquivos 9 e 5). Ocorre qua no Quadro acima o cálculo do saldo das contas doll 4 realizado Palo valor 
principal dos depOsitos judiciais a no saldo das contas do Ti contabilizado foram registrados pela Origem R$ 31.607,56 de 
rendimentos de aplicaçôes financeiras do saldo ali depositado (razo analftico juntado aos autos - Arquivo 64). Em outras 
palavras, se somarmos o saldo das contas do Ti apurado na metodologia do Quadra acima (R$ 325.906,35) 20 saldo de 
rendjmentos de aplicaçôes financeiras dessas contas explicado anteriormente (R$ 31.507,56), temos R$ 357.513,91, 
perfazendo uma diferença de R$ 195,26 a menor que o valor contabilizado (R$ 357.709,17). Pela irrelevância do valor, 
deixamos de fazer maiores cOmentários sabre a matéria. 

(9) =(07)—(08) 

Tomando-se por base o exercIcio ora analisado, nos fol 
apresentada a Informação no 20/2017, expedida pelo Tribunal de 
Justiça de São Paulo - DEPRE, onde constou gue em 2016 a Prefeitu-
ra deveria efetuar depósitos judiciais correspondentes a 1,03% de 
sua receita corrente lIquida (Documento juntado aos autos - Arqui-
vo 35) Ainda conforme a mencionada Informação no 20/2017 a Pre-
feitura apresentou suficiência dos depósitos realizados em 2016, 
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tendo o Tribunal de Justiça de São Paulo concluido pela regular!-  zm  
dade dos depositos judiclais da Prefeitura de Jardinópolis. 

Diante do exposto, informarnos que a Origem cumpriu o 
gime especial de precatórios a que estava subordinada em 2016. 	CPO 

9> — 

02 

om 

(docs. juntados aos autos - Arquivo 36) 	 - 
C> 

4.1.1 	Quitaçâo de Precatórios ate 2020 (STF) oc 
E2 W 

Considerando o valor dos depósitos ate o presente exerci - 
do, o quadro abaixo procura dernonstrar se nesse ritmo as dIvidas am 
corn precatórios estariam liquidadas ate o exerdicio de 2020, con_i:P 
forme decidado pelo STF: 

2.3 
CV.) 
B e 
CD-I 
o n 

M 
8 c' 
0. V 

CO 

ow 
0.0 
o o 
U 

Sob essa marcha, observarnos que o saldo sari todo pago 
ate o final de 2020. Informamos, por oportuno, que Os depósitos 
judicials mensais para o exercicio de 2017 foram majorados Para 

MW 

1,39% da RCL, segundo novo cálculo elaborado pelo DEPRE 	 Poo  
10 Informaçao n o  20/2017 do DEPRE juntada aos autos - Arquivo 35). 

Em relação a contabilização dos precatórios apurarnos: 

lancoPatrirnonialregistra,corretamente,aspendênciasjudicjais 	 ......sirn 

5. 	 ENCARGOS SOCIAXS 

Os recolhimentos apresentaram a seguinte posicão; 

REQUISITORIOS DE BAIXA MaNIA 

Saldo de requisitórios no final do exercicio de 	2015 II 	1050,66 

Requisitórios de baixa month 	incidentes 	em 2016 II 	68.402,46 

Pagamentos efetuados no exercicio de 	2016 	 II 	69.4531Z 

Houve pagamento integral no exercido em exame 	 II 	- 

DECISAO DO STF: QLJITAcAO DOS PRECATORIOS ATE I 	2020 	I 
Saldo de precatorios ate 3112 de 2016 ' 	 II 425520751 

Ntmero de anos restantes ate 	2020 4 

Valor anual necessrio para guitacâo ate 	4 1.063.801,88 

Montante pago no exercico de 	2016 	 I.I:.:H. 11Q.727QL 

Nesse ritmo, valor suficiente para guitaco em 2020 	 II 
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FP- 

0 MunicIpio não possui dIvidas de INSS corn a Receita 
Federal, tampouco parcelamentos de encargos sociis de valores nâo 
recolhidos em exercIcios anteriores, encontrarido-se em dia corn 
essas obrigaçoes. 

0 Municfpio dispôe do Certificado de Regularidade 
Previdenciária, válido ate 29/01/2018. 

6. TRMSFERENCIA A CNRA DOS VZRflDORES 
cC,) 

Os repasses a Câmara obedeceram ao lirnite do Artigo 29-A, 
da Constituiçäo Federal. 	 am 

by 

7. PLANEJM4ENTO DAS POL±TICAS PUBLICAS 

-- 	rn—i 
.IVSoes:  

i:P2c50orcamentariaParaaten10pri0ritariaacriacaeaoadoiescente? (CF  ,an 227, caput. LFn° 
8069190 art 40  Caput eparagrafounaco "b 	C e"d') IF 	Sim 

12 c(pIoedItouoPIanode5aneamento5asIco?(LFn 911 445/o7 arts.  1117e19) m 

rr wRiTTTTTcNg 
F Com popuiaup;nora2omiihabitantes,7uicip5aedtouo Piano de Mobiiidade Urbana? (LFn 

cumprimento da iegisiaçäo reiativa a pessoa corn deficiência e as normas do 
acessibifidade vigentes? (LF n2  13.146115') 

Item 2: informou a Origem que o Piano Municipal de Saneamonto Básico foi aprovado par melo do Decreto 

 Cornplemontou quo está realizando a reviso do referido Piano par meio do ornpresa tercoirizada contratada para esse ± - 
tim. Considorando a inexistência de Lei Municipal quo aprove a implantaço do Piano em tela, juntamento corn as informaçôes 0 

prestadas pela Origem, no tocante a rovisão do referido Piano (Oeciarac5o juntada aos autos - Arguivo 37), somado so fato do no 

haver tratamonto do esgoto recoihido (matéria tratada no item 11 deste reiatório), esta Fiscalizaco considerou quo a Prefeitura 
no dispôe do Piano tie Sanearnento Básico, em desrespeito a recomendaçao proferida par esto Tribunal sabre as contas do 2015 
(juntada aos autos - Arquivo 48). Convérn informar quo corn a pubiicaçâo do Decreto Federal n 2  8.629, do 31 do dezembro do 2015 £ 
o prazo para eiaboraçäo do Piano do Saneamento Básico 101 prorrogado para 31/12/2017. 

Item 3: A Origem informou quo contratará empress especiaiizada par mejo de processo iicitatório a ocorrer no primeiro somestre 
do 2018 para a reaiizaçâo do Piano de Rosiduos SOiidos (DecIaraco juntada aos autos -Arqüivo 37). A ediço do roferido Piano foi 	° 

objoto do recomendaçao proferida por este Tribunal sabre as contas do 2015 (Juntada aos autos -Arquivo 48). 	 .3 

Item 4: Deciaraçäo juntada aos autos - Arquivo 37. A auséncia do referido Piano desrespeita recomondaçôes doste Tribunal 

proferidas sabre as contas do 2014 (juntada aos autos - Arquivo 47)02015 (Juntada aos autos - Arquivo 48). Convém informar quo R. 
com  a pubrcaco da Lei Federal n 9  13.406, tie 26 de.dezembro do 2016o prazo pars eiaboraco do Piano do MobiHdade Urbana foi 
prorrogado pars 2018. 

Registramos quo a avahaçâo feita par este Tribunal par meio do IEGM - indice do Efetividade da Gestão Municipal, tendo como 
base as informaçoes prestadas Fels Prefeitura em 2016, indicou, quanta ao induce i-Cidade, quo o Municlpio ficou na faixa de 	CD 
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resultado "C" (baixo nivel de adequaçao), que indica risco alto. Foi considerada para a atribuiçao desta nota a inexistência de Piano 

de Mobilidade Urbana acima informada, urna vez que este quesito faz parte do questionário respondido pela Origem para 	Q 
atribuiço do referido indice. 

.qz 

8. A tEl DE ACESSO A n'oçAo E A tEl DA TRMTSPARtNCIA 8 
FISCAL 

r 

M 
z 
-1 
rn 

:z 
' C) 

'Matéria tratada no item 16 deste relatOrio (Ill Fiscalizaçâo Ordenada —Transparencia). 

wo 
a r- 

9. CONTROLE INTERNO 

Veriflcaçöes: 

1 	0 Sisterna de Controle interno to! regulamentado? 

2 	j 0 Responsâvei pelo Controle Interno ocupa cargo efetivo na Administraçâo Municipal? jNo 

(3 	 rolelnterno,quantoàssuasfunçoesinstitucionaiapresentarelat6riosperiódicos? : Ngo 

Corn base no relatório do Controle Interno, 0 Prefeito determinou as providências cabiveis? Wo 
CD -I 
0C) 

Item 2 - Embora as 03 (trés) servidoras nomeadas pe1ag 
Portaria no 095/15 para conipor a Cornissão de Controle Interno dai 
Prefeitura sejam efetivas, verificamos que no exercicio de 2016 a 
Presidente da Cornissäo ocupa o cargo em comissão de Diretora do g--
Departarnento Administrativo e urn dos membros ocupava o cargo dee 
Chefe de Recepcão (Portaria de nomeação e composição da Comissão 
de CI juntadas aos autos - Arquivo 38). 

Entende esta Fiscalizaçào que a escoiha da Diretora doom  
Departarnento Administrativo para presidir a referida Cornissão & 
configura falta de segregação de funçáo, posto que, ern5 
determinadas situaçöes ela terá que fiscalizar a si prápria, ema on 
razão da natureza de seu cargo em comissão, colocando em divida a 
imparcialidade de seus relatorios. A escoiha de servidores ern 
cornissâo para coinpor o Controle Inter no é urna prática combatida 

CDC 
pelo Manual de Controle Interno deste Tribunal, disponivel no site 
desta E. Corte. 

0) 

Item 3 - No exercIcio fiscalizado não foram emitidos CZ 

relat6rios periódicos contendo a análise de todos as requisitos g 
que as artigos 31 e 74 da Constituiçäo Federal exigen. A tItulo de ce 
exemplo juntamos aos autos dais relatOrios emitidos pelo controle 
Interno em abril de 2016, sendo urn analisando e opinando pela 
regularidade das ordens de pagarnentos em 2015 das dotaçöes 

VerifucaçOes 2 
A Prefeitura criou o Serviço de lnformaço ao Cidadäo? (LFn9  Lei 12.5271I1, art. 99) sim 

Corn mais de 10.000 habitantes ha divulgação em pagina eletronica de repasses a entidades do 3 2  setor, 
Parciall 

nformaçöes sabre licitaçöes e açöes governamentais 7  (LF n9  Lei 12527111 art 8 °  § 19) j 

Ha divuIgaço, em pégina eletrônica, em tempo real, das receitas arrecadadas ea espécie de despesa que está 
Sim 

sendo realizada, indicando valor, fornecedor e, se for o caso, o tipo da licitaçâo realizada? (LRF, art. 48-A) 

Er > 

5" 0 
E co 

00) 
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orçarnentárias pertencentes ao Departarnento de Trânsito a dos 
repasses efetuados ao FUNSET em 2015 (PVCI no 06/2016 de 
07/04/2016) e outro mencionando irregularidades e inconsisténcias rr 
nos controles dos bens novels e imOveis entre o Setor responsável 
e a Contabilidade, também referente ao exercIclo de 2015 (PVCI n°. 
07/2016 de 12/04/2016) (PVCI 6 e 7/2016 juntados aos autos - ou 
Arquivo 39) . 

9> 

Cabe ressaltar que a Lei que dispöe sobre 0 Sisterna de 
Controls Interno na Prefeitura Municipal de JardinOpolis nâo 

om 
disciplina a periodicidade da ernissäo dos relatOrios a serem -u 
entregues, mencionando apenas, emseu artigo 3 0 , que a atuaçäo do 
Sistema de Controle Interno deve ser prévia, concomitants e 
subsequente aos atos e fatos administrativos, 0 que pelos exemplos 
acima citados não ocorreu, posto que os relatOrios analisam fatos 
ocorridos no exercIclo anterior de sua ernissâo. A referida Lei não ar 

sofreu alteragöes (Lei Municipal no 4.275, de 28 de abril de 2015 
a declaracão juntadas aos autos - Arguivo 40). No Parecer ernitido 
por este Tribunal sobre as contas de 2015 fol recomendado ao 
Controle 	Interno 	local 	que 	emita 	relatarios 	periodicos% 
(recomendacào juntada aos autos - Arquivo 48) . 

& 
09 

Item 4 - Verificarnos tambéni que no relatOrlo PVCI no gW 

07/2016, onde constou a ocorrência de inconsistências entre os 
registros contábeis e os registros de bens mOveis e irnOveis aorn  
situaçäo all relatada permaneceu inalterada, posto que ao final do q: 0  
encerrarnento do exercIcio de 2016 a falba persistla, tal corno 
comentada no item 14.2 deste relatOrio. ao 

Q0 

U 
Em face do exposto, entendemos que a Lei gue regulamenta 

o Controle Interno no MunicIplo precisa ser revista, no sentido de 
adequar-se a legislaçao e jurisprudéncia vigente quanto a O 
definiçâo da escolha dos rnernbros do Controle Interno a da &2 
periodicidade a obrigação dos relatOrios periOdicos do referido 
Setor, bern como gus constem nesses relatOrios todas as 
prerrogativas definidas nos artigos 31 a 74 da CF. 

QM 

10. 	ILUMnTAçAO PUBLICA 

iflcaes 

N stItuidaaCIP — ContribuicoparaCuodalIum:nacoPubIrca 7  

' 3 munidpio, assumIuosatwosdaiIumInacopubI:caH5o/ucdoANEELn9 414/1o)C  Nao 

[T[ivos foram detaIhadamentediscrimrnadosparaanecessaria Incorporaço patrimonial? Prejudicado 

[i[óicipio executa diretamente Os serviços relacionados a iluminaçâo pubhca? 

Itens S, 4 e b - Contorme intorinado palo Frocurador do Nunicipio Os ativos da iluminaçao pdblica 
ainda nào foram assumidos pelo Municipio, baja vista a existéncia de nedida liminar determinando a 
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C 

continuiciacle da prestaçào dos serviços pela CPFL - Frocesso no 0004001-16.2014.8.26.0300 - 1' Vara rn 
de Jardinopolis - Declaraçào juntada aos autos (Arquivo 41) . 

cn 
Embora haja conta corronto ospecifica para rocoitas da 

CIP o a contabilização das mosmas (R$ 1.037.920,54 - cOd. contábil 
12202900 - fonte Sistorna AUDESP), verificarnos quo a Profoiturao 
Municipal nâo rocobe os creditos financoiros da CI? on conta 
corrente. Após ser cobrada do contribuinte nas contas do onergia 
olétrica o total arrocadado pola CPFL (concessionária do onorgia) 

0 F 
é componsado corn as faturas das contas do iluminacão püblica quo 
Profoitura tern a pagar. ApOs o oncontro do contas, o saldo dovodor' 
por parto da Profoitura é aprosontado através de urn documonto do 
cobrança para pagarnento da diforença apurada. 

Rossaltarnos, também, quo nonhurn rolatorio (ou outro am 
docurnonto) quo cornprove o valor arrecadado individualizado por ao  
contribuinte é aprosontado para a Profoitura Municipal, não sondo E 
possIvol aforir o total do unidades consurnidoras tarifadas corn aC0 
CI?, orn dosatondirnonto ao principio da transparéncia (artigo 10, § 

1 0 , da LRF) . Os créditos a favor da Prefoitura são aprosontados g 
aponas no relatório dornonstrativo do oncontro do contas enviado.P 
pola concessionâria do energia olétrica. Essa prática ocorrou 
durante todo o oxercicio do 2016 o pordura ate sotornbro/2017 
(docs. juntados aos autos - Arquivo 42), contrariando rocomondação 
proforida por osto Tribunal sobro as contas do 2014 (rocomondação 
juntada aos autos - Arquivo 47) . 	 rn 

11. 	ExEcuçAo DOS SERVIOS DE S14EA14ENTO BASICO, COLETA E DIS— g-g 
POSIAO FINAL DOS RES±DUOS SOLIDOS 

'p
,

. 
no 

icosdeabastecimentoedistrubuiçâodeaguas5oexecutadosde forma diretapeIoMunrcipio? Sim  

F2 I Os serviços de coleta e tratarnento de esgoto são executados de forma direta Palo Municiplo? Parcial 

I Os serviços de coleta e disposição final de rejeitos e residuos sálidos s 5 executados de forma direta pelo 
Não 

Munic(pio? 

F Antes deaterrarolixo,oMunicIpioreaIizaaIgutipodetratamentoderesIduos,quermediante 
Não 

reciclagem, conipostagem, reutilizaço ou aproveitamento? 

cipioaindalanca,aceuabeo(ix5es),seusresIduoss6lidos?(LFn 2 12.3O5/14 art. 	 5I)I Nâo 

[it A dusposiço final de residuos solidos e feita em consórcio cam municuplos da reguão 2  

Item 2- Conforme informado via Sistema AIJDESP no Questinário de Serviças de Saneamento Bãsico o servico decoletadeesgoto 
é realizado diretamente pelo Municipio, porém, não é realizado o tratarnento desse esgoto (Questionário juntado aos autos - 0 

Arquivo 43). A regularização da refenida falha foi objeto de recomendação constante no Parecer emitido par este Tribunal sabre as 
contas de 2015, TC-2549/026/15. 

Item 3—No Municipio, as serviços de coleta e disposicão final de rejeitos e residuos sólidos foram prestados em 2016 pela ernpresa j. 
Azalela Empreendimentos e Participaçes S.A., contratada mediante Pregão n 9  R.32/2015, a partir de 30/12/2015, corn vigência do 5 
contrato de 12 rneses (conforrne informado via Sistema AUDESP no Questinárlo do Serviços de Sanearnento Bãsico). I 

PB 

-'0' 
C..CD 
MW 
ow 
1@- 

o w 

a 10. 

rC 
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	S 
Item 4 - Declaraçöes jLlntadas aos autos (Arquivo 44) No Parecer deste Tribunal ernitido sobre as contas de 2015 restou 
recomcndaço a Origem Para quo promova a valorizaçâci dos residuos sólidos mediante reutilizaçâo, aproveitamento, reciclagem 
ou compostagem (recomendaço juntada aos autos— Arquivo 48). 

to 
vz 

12. 	ATENDIMENTO As DETERMINAçOES E/OU RECOMENDAçÔES DO TCESP - 

Haja vista os 02 Ultimos exercicios apreciados, 
verificamos que, em 2016, a Prefeitura descumpriu as seguintes 
recomendagöes/determinaçôes deste Tribunal: 

C)',' 

As recornendaçóes proferidas sobre as contas do 2013 foram atendidas. 

Eel determinada, ainda, no voto referente As comas anuals do 2013, a certificaço das providências saneadoras 
anunciadas Pala Origem em sua defesa (Defesa juntada aos autos - Arguivo 46), sendo constatado Pala Fiscalizaço qua 
a(gumas delas no haviam sido implementadas, conforme segue: 

a) Emisso cornpleta e periódica do relatórios polo Sistema de Controle Interno (item 9); 
b) Correço das impropriedades apontadas nas conciliaçöes bancArias (subitem 14.; 
c) AtualizaçAo dos valores a bens avaRados e alimentaçào do sistema do controle do bans pan quo no constem mais 
divergéncias corn o Balance Patrimonial (subitern 14.2), 

aos autos - 

CD 

Compete informar que a nAo implementagão das medidas 
saneadoras anunciadas pela Origem na defesa das contas de 2013 1

? 

sobre as três faihas anteriormente comentadas também foram objeto o 

de comentários no relatório de fiscalizaçâo de 2015, TC-
2549/026/15. o w  

CL 

M c,  
o0• 

U 
CD 
DO 
03 

• 'C, 
-s 
C_ (P a, 05 

o. 

o 92. 

As contas de 2015 (TC-2549/026/15) receberam Parecer 
favorável corn recomendaçães deste Tribunal. Tendo em vista 
publicacao do referido Parecer no DOE tar ocorrido em 12/01/2017, a,! 

a prOxima fiscalizaçào ordinária certificarâ o cumprimento das c 
mesmas. 

13. 	DENUNCIAS, PEPRESENTAçÔES E/OTJ EXPEDIENTES 

Nào chegou so nosso conhecimento a formalização de 
denüncias, representaçôes ou expedientes. 

- Edlte o Piano do Mobilidade Urbana (item 7); 
- Regularize as irnperfeiçOes encontradas na Tesouraria, relacionadas a lançamentos de conciliaçAo bancárias antigas 
(subitem 14.1); 
- Regularize a divergéncia entre os saldos do Setor do Patriniônio C 0 registrado no Balanço Patrimonial (subitem 14.2); 
- Regularize as imperfeiçöes encontradas na CIP (item 10); 

Atenda As recomendacâes deste Tribunal. 
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14. 	OUTROS PONTOS DE INTERESSE 

Os exames efetuados in 10cc evidenciaram, ainda, 
seguintes impropriedades dignas de nota: 

as 

14.1 	TESOURARIA 

C) 
0' 
-U 

a 
m 
V 
0 
C) 
C 

rn 
z 
-I 
0 

CD 
z 
C 
0 
a 
C) 

Da análise procedida, por arnostragem, nas conciliaçoes 
bancárias informadas ao Sisterna AUDESF, constatamos a existência 
de diversos lançamentos antigos nas conciliaçoes bancárias de 05 u 
algumas contas correntes, corn datas vindas desde de 2007, nâo 
tendo sido regularizadas suas baixas ate o fechamento do exercfcio 
de 2016, dentre os quais destacamos alguns exemplos, a seguir 
detalhados: 

wo 

0 

For todo exposto, verifica-se desatendimento ao principio 
da transparência (artigo 1 0 , § 1 0 , da LRF), em face as ausências 
de baixas desses valores, bern corno nao sendo cumpridas as medidas 
anunciadas pela Origem por ocasião da defesa apresentada sobre as 
contas de 2013 (Defesa da Origern juntada aos autos - Arquivo 46), 
bern corno desatendendo recomendaçóes proferidas por este Tribunal 
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C 
C 

sobro as contas do 2014 (Rolatório/Voto juntado aos autos - zm 
Arquivo 47) . Embora na dofosa das contas do 2015, cuja falha ainda 
não havia sido corrigida, a Origom tonha justificado quo essos 
lançamentos ocorroram no passado, não importando ofeitos nasZ 
contas analisadas, ontende osta Fiscalização quo o Sotor do TO 
Tosouraria necessita fazer as rospectivas baixas, após analisar oo 
quo so rofere cada valor all rogistrado, abrindo inclusive 

0 5j 
sindicância so detectada algurna irregularidado (Defosa transcrita a 
no Rolatório/Voto das contas do 2015 juntado aos autos - Arquivo 
48). 	 cbl 

0 rn 
<-p 
g Finalrnente, informarnos quo as dasponibilidades do caixa , o  

são depositadas em bancos estatais, atondondo-se ao artigo 164, § 
30,  da Constituigão Federal. 

EEO wo 
a r- 

14.2 	BENS PATRIMONIAIS 

Nos terinos do artigo 96, da LF no 4.320/64, informou 
qtm 

Municipio quo vern realizando o lovantamonto goral dos bons móveisco 
(Doclaração juntada aos autos - Arquivo 50) . Porérn, ate o 
encorramonto do oxercIcio do 2016 este inventário não havia sido 
concluido, haja vista a oxisténcia das inconsisténcias a seguir 
dotalhadas: 

0 saldo final dos bons rnóvois e irnóvois, em 31/12/2016, Y 
aprosentado polo Sotor do Patrirnônio é divorgento daquole constan- 

ow to no Balanço Patrimonial da Profoitura, conformo domonstradono 
quadro abaixo: 

so 

-'0' 
CS 

Ca 
Ow 
to 

(Balanco Patrimonial e Balancete de Verifucaço de Inventário de Bens Movers juntados 	 cn. op 
aos autos -Arquivos Se 51) 

As inconsisténcias entre os sistomas contábil o patrimo-
nial antoriorrnente relatadas denotam afronta aos princIpios da 
transparéncia (artigo 1 0 , § 1 0 , da LRF) e da evidonciação contábil 
(artigo 83 da Lei Federal no 4.320/64), não sendo cumpridas as 
modidas anunciadas pola Profeitura Municipal quando da apresonta- G. 

ção das justificativas sobre as contas do 2013 (Dofesa juntada aos 
autos - Arquivo 46), born corno dosatendondo rocomondagöes dosto ': 

Tribunal proforidas sobre as contas do 2014 (juntada aos autos - 
Arquivo 47) 0 2015 (juntada aos autos - Arquivo 48). 

IMOBILIZADO 

BENS MOVEIS 26.669.162,64 R$ 19.893.659,23 

BENS IMOVE!S R$ 54.105.656,41 R$ 76.758.228,94 
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14.3 	HORAS EXTRAS 

Na amostra selecionada, verificamos a existéncia de 
servidores realizando mais de duas horas extras por dia corn 
habitualidade, em descumprimento so artigo 59 da CIJT, regime a que 
Os servidores de Jardinópolis estäo submetidos. Seguern alguns 
exemplos: 

a. r 
CC 
0- 
cC?) 
R -ri 

0> 

a- o 
Cn 

C) 

(Cartoes pontos e fichas financeiras dos serviclores citaclos juntadas aos autos - Arquivo 52) 

E oportuno esciarecer que a Prefeitura apresentou 
controle eletrônico dos registros das horas extras prestadas peiosCy 

O W funcionários listados como exemplo, dos quais, examinados por a o 
amostragern, nâo foram encontradas irregularidades entre as lions 
pagas e os controles de frequencia existentes (Cartôes pontos e 
fichas financeiras dos servidores citados juntadas aos autos - 
Arquivo 52). 

- Cl 
C.. CD 

Ca 

A titulo ilustrativo, inforrnamos que relativamente a 9g 
competência do més de abril/2016 foram pagas 17.209,41 horas 
extras a 400 servidores, o que representa uma media mensal de 
43,02 horas extras por servidor (Planilha corn a relaçào de horas 
extras, competência de abril/2016, apresentada pela Origem juntada 
aos autos - Arquivos 53 e 54) - Registramos que em 31/12/2016 havia 
1.408 cargos efetivos providos no Quadro de Pessoai. da Prefeitura°' 
(juntado aos autos - Arquivo 55). 

Finairnente, registrarnos que a divida a pagar de . 
precatórios subiu de R$ 2.680.429,10 em 2015 para R$ 4.255.207,51 
en 2016, mesmo a Prefeitura tendo realizado depósitos judiciais na 
ordem de R$ 1.130.727,01 no exercicio examinado. A maioria dos . 
precatórios da Prefeitura refere-se a Justiça do Trabaiho (matéria 
tratada no item 4.1 deste relatório) . 

CO 

Matricula Cargo Mês qua o servidor 

realizou as horas 
extras (cartão ponto) 

Ficha financeira 

relativa ao més de: 
Quantidade tie 

horas extras 

 (50%) realizadas 
1225 Atendente de Enfermagem Abril/2016 Maio/2016 54:22 
1225 Atendente de Enfermagem Agosto/2016 Setembro/2016 58:04 

2153 Fisioterapeuta Abril/2016 Maio/2016 53:35 
2153 Fisioterapeuta Setembro/2016 Outubro/2016 50:00 

2270 Auxiliar de Campo iunho/2016 Julho/2016 55:53 
2270 Auxiliar tie Campo Setenibro/2016 Outubro/2016 53:33 

2650 Técnico Administrativo da 

Vigilância_Sanitãria  
Maio/2016 Junho/2016 59:32 

2650 Técnico Administrativo cia 

Vigliancia_Sanit&ia 	I 

Junho/2016 
_______________________ 

Julho/2016 60:06 

C) 
0' 
-D 

C 
m 
C 
0 
C•) 
C 

m z 

> 
C,) 
0) 
z > 
C 
0 
C 
C) 

r 

m z 
-1 
hi 



rigor 
açöes 

15. 

15.1. 

15.1.1 

Rzs!rRxcóEs DE ULTIMO ANO DE MANDATO 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

DOtS ULTIMOS QTThDRIMESTRES - COBERTUBA MONZTARIA 
DESPESAS EMPENHADAS e LIQUIDADAS 
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Diante desses fatos necessita a Origern executar corn rnaaor 
fT 

os direitos estampados na CLT, prevenindo-se de futuras 9 
trabaihistas. 

0 quadro a seguir demonstra a apuraço do art. 42 da 
de Responsabilidade Fiscal: 

Evoluçäo da Ilquidez entre 30.04031.12 do exercicio do: 

Disponibilidades do Calm em 30.04 
Saldo tie Restos a Pagar Liqudados em 30.042 
Empenhos Iquidados a pagar am 30 •043 

Liquidez em 30.04 

Disponibilidades do Caixa em 31.12 
$aldo tie Restos a Pager Liquidados em 31.12 
Cancelarnento de empenhos Uquidados 6  
Cancelamentos de Restos a Pagar Processados 7  
Despesas do exercicio em exams ompenhadas no pr6xlmo 8  
Liquidez em 31.12 

Posiç5o em 30/04/2016: (conforms Balancete AUDESP 04/2016 juntado aos autos - Arquivo 56) 

Conforms codigo contabil 8.9.2,1.1.00.00; 

2 Conforme códigos contábeis: 8.9.1.2.1.01.00 (R$ 832.422,58) e 8.9.1.2.2.02.00 (KS 97.171,66); 
Conforrne código contábil 6.2.2.9.2.01.03. 

Posico em 31/1212016 (Balancete AUDESP 13/2016 juntado aos autos -Arquivo 9): 
Conforms cddigo contábil 8.9.2.1.1.00.00; 

Conforme códigos contábeis: 8.9.1.2.1.01.00 (R$ 3.194.142,08) e 8.9.1.2.2.02.00 (R$ 70.342,54); 
6  M houve. 
7e8 

No houve. 0eclarac0juntada aos autos —Arguivo 63. 
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C 

15.1.2. DESPESA BE PESSOMJ NOS ULTIMOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 
Ill 

DO MM4DATO. 

Despesas de Pessoal nos Ultimos 180 dias do mandato no exercIcioL..E.?06.....:.:. -. > 
Més Despesas de Pessoal 	Receita Corrente Liquida 	% 	ParAmetro 	To 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 

53.365.778,11 109.924.997,85 48,5474% 
53.617.862,90 111.516.967,40 48,0803% 
51761.736,68 113.219.211,27 47,4846% 
53.984.237,60 113.022.323,43 47,7642% 48,5474% 
54.233378,71 113.635;462,36 47,7258% 
54.656.344,02 116.165.658,71 47,0521% 
55.000.446,03 118.167.962,21 46,5443% 

Conforme 

houve aurnento da 

atendido o art igo 

Fiscal. 

apurado no quadro 

taxa da despesa de 

21, parágrafo iThico 

o ,_) 
82 

'fl -I 
9> 

cM 

U 0  I 	2,00% 
71 

C> 

- anterior (iultina linha) naow0 

pessoal, restando por 1SSO or oC 
0 Fn  

da Lei de Responsabi1idade 
CD> 

am 'if Q 

Diminuiçäo des despesas nos Ultimos 180 dies do mandato em: 

(Demonstrativo de Cálculo juntado aos autos - Arquivo 57) 

R Co 

POR ANTEcIPAçAO DA RECEITAJ 

realizou 	esse 	empréstimo 
ao art. 38, IV, "b" da Lei 

or" 
a 0 

U 

23 
'0 

-0' 
C-CD 

0(0 
A partir de abril, as alteracôes remuneratórias se ±& 

limitararn a inflação do perlodo cumprindo-se o art. 73, VIII da 
Lei Eleitoral. OE 

0= n a 
15.2.2 	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICIAL 

Nos 03 meses que antecedem o pleito, 0 NunicIpio empenhou 
gastos do publicidade institucional na ordem de R$ 1.000,00. . 

Referidos gastos foram realizados para contratação de carro de som g 

para fins do divulgar na Cidade e no Distrito de Jurucé a cainpanha 

contra a Dengue (R$ 1.000,00) - (conforme declaração da Prefeitura 
e histórico do empenho constante da rela(;ào do empenhos juntada 

aos autos - Arguivo 58) . Considerando a ruodicidade dos valores 

15.1.3 	OPERAçA0 DR CREDITO 
ORçAMENTARIA - MW 

0 	MunicIpio 	não 
extraorçamentário, conformando-se 
Responsabilidade Fiscal. 

15.2 	LEI ELEITORAL (n 9.504, de 1997) 

15.2.1 	ALTERAçOES SALARIAIS 
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C.  
C 

despendidos corn essas despesas institucionais, a necessidade das 
FT 

inforrnaçöes que foram levadas a população e a fato de nào terem 
interferido nas eleicoes locals, entende essa F±scalizagão que se 
pode considerar atendido a disposto no art. 73, VI, "b"   cia Lei> 

87 0 
Federal n o . 9.504, de 1997. 

Dernaas disso, no primearo semestre de 2016 os gastos 
liquidados de publicidade institucional superaram a media dos WK 

gastos no primeiro semestre dos três ñltimos exercicios 
financeiros (2013 a 2015). 

Publicidacte em ano eleitoral 

Sernestres I Ze emestre/2Q13 	1semes(re/2U14 I Ltsemestre/2O15 
 [ 

42se!nestre/2016 	c? 

Despesas 

Media apurada entre as três prirneiros semestres dos exercicios anteriores 	 I 	717,00 	9. E 
C) - 

DESPESAS DO EXERCICIO FORAM SUPERIORES A MEDIA EM: 	 3.601,00 

(ueclaracao e relaçöes de empenhos apresentadas pela Origem juntadas acs autos - Arguivo 59) 

Essas despesas corn publicidade institucional realizadas'- 
no primeiro semestre/2016 foram derivadas de contrataçäo de carro'4 
de son para divulgaçào de assuntos de interesse da comunidade 
local, tais como: Programa Bolsa Familia, Campanha de doação de 9 1? 
agasalhos, divulgacão do fechamento da farmácia Municipal nos dias o 

11 a 13 de maio/2016 pan inventário, divulgação cia Campanha de 
combate a Dengue e divulgação da entrega dos carries de IPTU 
2016 (conforme declaração cia Prefeitura 5 históricos dos empenhos 9.I 
constantes cia relação de empenhos juntada aos autos - Arquivo 59) . 0a 02 

Sm- 
35• 

Mais urna vez, consiclerando a modicidade dos valores So 
03 

despendidos corn essas despesas institucionais, a necessidade das i 
inforrnaçöes que foram levadas a populaçäo e a fato de não terem 
interferido nas eleicôes locals, entende esta Fiscalização que, mv 
nests contexto, pods-se considerar atendido o art. 73, VII cia Lei 
Eleitoral. 

00 

C 

, p) 

15.2.3 	oxSnIauzçAO GRATUflA DE BENS, VALORES E BU4EF1CIOS 

No perlodo examinado, a Prefeitura nâo criou novas o 
programas de distribuição gratuita de bens, valores ou beneficios . 
fiscais. 

0 
Co 

0; 
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15.3 	VEDAçAO DA LEI N 2  4.320, DE 1964 

No óltino rnês de nandato, a Prefeitura nâo empenhou mais 
do que urn duodécimo da despesa prevista atendendo o art. 59, § 1°Z 
da Lei n° 4.320/64. 

82 
gG) 

16. 	FIscALIzAçAo ORDENDA 

Consoante determinação contida no processo TC -A- t 
7361/026/16 foi realizada no exercIcio a seguinte Fiscalizagão 
Ordenada: 

TRMTSPARENCIA 
wo 

Destacanos Os seguintes apontamentos no relatório da ins-
peção realizada nos dias 26 e 27/07/2016, que se encontra digita-
lizado e juntado nos presentes autos (Arquivo 60) : 

0> 

A- 	 .. 	 - 	 - 

 

00--  0 v 	A Lea de acesso a Informaçao nao foi regulamentada pelo Orgao; 
0 

As informaçöes constantes do Portal nâo são atualizadas en ow 

tempo real; 

/ 0 acesso a página/Portal de Transparéncia depende de utiliza- §3 
cáo de senhas cu de cadastramento de usuários; 

ow 

/ Sobre a possibilidade do entrega do um pedido do acesso a in-
formação de forma presencial, não existe indicação precisa no site 
do funcionanento do um SIC fIsico e indicação do órgâo e endereço; 

/ Não ha a indicação dos rneios do acesso e identificação do Ou-
vidor; 

I0 

Não ha a normatização de prazos do respostas nas situaçöes on-9w' 
R 

de o cidadão é identificado; 
ci 

Não ha possibilidade do aconpanharnento dos pedidos registrados Z 
no serviço de atendirnento eletrônico do Ouvidoria; 

Não ha relatórios estatisticos de atendirnentos realizados polo P 

Serviço de Ouvidoria presencial e eletrônico contendo nümero de 
atendirnentos e prazo médio de atendinento dos pedidos; 

en 

I Não ha divulgaçào de remuneraçào individualizada por none do 
agente püblico, contendo dados sobre os vencimentos, descontos, 
indenizaçöes e valor liquido; 
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Não ha divulgação de diárias e passagens por noine de favoreci-
do e constando data, destino, cargo e motivo de viagem; 

I Corn relacão as despesas do ente, não são apresentadas informa-. 
çôes, a partir de 01/01/2016, em tempo real, contendo dados sobre2 
o valor empenhado ou provisionado, o valor da liquidação, o valor 
de pagarnento, o nürnero do processo, o procedimento licitatório 
realizado ou dispensado, o hem ou serviço adquirido e a UnidadeØ 
Gestora / Centro de Custo; 

< 0 
go 

/ 0 site não apresenta dados a partir de 01/01/2016, contendo a. 
integra dos editais de licitação, o resultado dos editais corn o 
vencedor e os contratos na Integra. 

CLO wo 
/ Com relação aos procedimentos licitatórios realizados a partir g. 
de 01/01/2016, o site não contém informaçôes sobre o valor licita-25 

3 -TI 
do; 

0> 

/ 0 site não contém dados gerais para o acompanhamento de pro-52 
gramas, açöes, projetos e obras de órgâos e entidades previstas ou 
em execução no orçamento vigente; 

cP 
/ 0 site não apresenta o PPA, a LDO a a LOA vigentes; 

m 
0. -U 

/ 0 site não divulga os repasses ou transferéncias financeiras arff 
entidades da sociedade civil decorrentes de parcerias, convênios, 8 
contratos de gestão, auxIlios, subvençôes ou contribuiçoes, e re-
passes a Cãmara Municipal; 

As atas de audiências püblicas não são divulgadas na Internet; 

/ As audiências páblicas não são setorizadas e divididas por te-
mas (saüde, ensino, assisténcia social...); 

/ As pecas que compOem o planejamento não são divulgadas com os 81 
indicadores de seus programas e metas de açöes governarnentais pre-
vistos versus realizados. 

Quando da fiscalizagao ordinária verificamos que a Pre-
feitura Municipal implantou medidas a fim de sanear o apontado, 
restando sam alteragão os seguintes apontamentos (consulta reali- - 
zada ao site em 1 0 /12/2017) 

0 

V Mao ha identificação do Ouvidor (não disponibilizado no link 1 
correspondente da Ouvidoria no site da Prefeitura); 
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m 
I Nao ha a normatizagao de prazos de respostas nas situaçöes on-
de o cidadão é identificado (não disponibilizado no link corres-
pondente da Ouvidoria no site da Prefeitura); 

.oz 

V Não ha possibilidade de acompanharnento dos pedidos registradosPO  
no serviço de atendirnento eletrOnico de Ouvidoria (não disponibi-2 
lizado no link correspondente da Ouvidoria no site da Prefeitura); 

2> 

Não ha relatórios estatisticos de atendimentos realizados pelo 
Serviço de Ouvidoria presencial e eletrônico contendo nümero de O M 
atendimentos e prazo médio de atendimento dos pedidos (não dispo-
nibilizado no link correspondente da Ouvidoria no site da Prefei-
tura); 

I Em relação a divulgação de remuneração individualizada por no-
me do agente piThlico, consta apenas um valor, não especificando se 
é o valor bruto ou lIquido da remuneração. A remunera(;ão não foiC/) 
disponibilizada de forma que se possa ter conhecimento dos dados 
sobre os vencimentos, descontos, indenizaçOes e valor liquido; 

cap 
p)Q) v 0 site nao apresenta dados a partir de 01/01/2016, contendo a on 

integra dos editais de licitação, o resultado dos editais corn o D m3 

vencedor e os contratos na Integra. 

V Com relação aos procedimentos licitatórios realizados a partir & 
de 01/01/2016, o site não contem informaçôes sobre o valor licita-c o w  do; ow 

ou 
a 0 

I 0 site não divulga os repasses ou transferências financeiras 
entidades da sociedade civil decorrentes de parcerias, convênios, 
contratos de gestão, auxilios, subvencOes ou contribuiçôes We 
forma clara, fécil de localizar e transparente. E necessário saber 
o none da entidade beneficiária e fazer filtros no site); 

48 
>3 

I As atas de audiéncias püblicas não são divulgadas na Internet; 5 wo 
01 a 

I As audiências piThlicas não são setorizadas e divididas por te-
mas (saáde, ensino, assistência social...); 

MC 
I As peças que compôem o planejarnento não são divulgadas corn Os 
indicadores de seus programas e metas de açôes governarnentais pre-
vistos versus realizados. 	 -E 

Além das ocorrências acima relatadas verificadas na III . 
FiscalizaçAo Ordenada, acrescentamos que em consulta a página 
eletrônica do MunicIpio, na data de 27/11/2017, constatamos wo  
publicaçöes de Balanços encerrados ate o exercIcio de 2015, não 
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sendo encontrados os Balanços de 2016, bern corno nao foi localizada 
a divulgação dos Pareceres Prévios do Tribunal de Contas, em 
afronta ao artigo 48 da LRF (consultas ao site juntadas aos autos Co 
- Arguivos 61 e 62) . 

Assim, corn base nos dados 
concluir que o site da Prefeitura 
necessita de diversos ajustes a fim de 
de Transparência, permitindo, corn isso, 
a toda informagão necessária ao acc 
Municipais. 

supra elencados, podemos 
Municipal de Jardinópolis 
se atender plenamente a Lei 
o amplo acesso da populaçâo 
mpanhamento das atividades 

17. 	SINTESE DO APURADO 

ITENS 

[iultadodaexeciiorcamentariaçeficit)  

:PercenttjaI de inVestimentos' 

:[.sadepessoai em dezembro de 2016 

{i&centualaplicado na Educaçâo Infantile no Ensino Fundamental (a, -tigo 212 CF) 

[TaidoFuiiDEQaplicado ern 2ols __________________  
[iier:da aparcela residual (de ate 5%) foi aplicada ate 31 03 do exercuclo subsequente' 

hfiercentuaI aplicado naSaUde 1 
sim 

uficienteopagamentoderequisitoriosdebaixamonta? 

sim 

adososreco!hlmentosao Regime PpriodePrevidenc:a Social? dIcado 

constitucional? 

Atendido 	LRF? ______ 	_____ 	PS Sim 
fAndido o artigo 21, parágrafo ünico, cia LRF? 

a r 

cCO 

CD> 

c 0 

CD•  0) 

Ej 

CD—I 
on M 
aco 
at 

c t 
a w 
QD) 
0.0 00 

5 .  

-a D) 

C- 
investimentos (fl 11.Ub5.9bb,5) / KILL Iq 118.1(57.962,21) = 9,3b% 

ID.  

0) 
CONCLTJSAO 	

O m 

Observada a instrução constante no Artigo 24 da Lei .-o' 
Complernentar no 709/93, a Fiscalização, em conclusão a seus 

CDC 
trabaihos, aponta as seguintes ocorréncias: 

3.1.1 	Demais Aspectos Relacionados a Educaçio 
- Dos 293 Professores de Educaçâo Infantil e Fundamental 

I da. rede Municipal de Ensino de Jardinópolis, 25 (8,53%) nâo a 
possuem formaçâo superior especifica; 

- Deficit de vagas nas creches municipais e creches 
•trabalhando corn superlotaçáo. 

Ca 
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3.1.2 	Fiscalizaçäo de Natureza Operacional da Rede 
Püblica Municipal de Ensino 

- Auséncia de AVCB para Os prédios das escolas 
municipais, pondo em risco a segurança dos alunos, servidores 
palsque frequentam esses prédios póblicos e prejudicando a nota8 
"C" atribuIda ao mndice 1-Cidade do IEGM. 	 3 2 

3.2.2 	Fiscalização de Natureza Operacional da Rede 
P6b1ica Municipal de Satle 	 MK 

3.2.2.1 Verificaçio de AVCB 
- Ausência de AVCB para os prédios das Unidades de Saüde, 

pondo em risco a seguranga da população que utiliza-se desses g 
prédios pñblicos e servidores que all trabalbarn, urna vez que esses 
espaços podem não estar cumprindo todas as normas de segurança 
exigidas pela legislação vigente. 

3.2.2.2 UPA Leni Ba].an Jacomini 
- Investimentos não aproveitados corn a construgão de urn mo 

Hospital corn Centro Cirürgico para a cidade que não chegou a am 

entrar em funcionamento e teve que ser adaptado para Unidade de ' h 
Pronto Atendirnento, indicando falta de urn pianejamento eficiente e 
adequado, conforme confirmado pela baixa nota "C" atribulda pelo 
IEGN Para o mndice i-Planejamento. 

on 
7. PLANEJAMENTO DAS POL±TICAS PUBLICAS 

am 
- Inexistência de Plano Municipal do Saneamento Básico' 

aprovado por Lei Municipal; 
- Inexisténcia de Piano Municipal de ResIduos Sólidos; 	ao 

- 	Inexistência de Plano de Mobilidade Urbana, 
contrariando recornendação deste Tribunal e contribuindo para aSo- 

6 " 
 

baixa nota que "C" atribuida peio IEGN para o indice i-Cidade. 

9. CONTROLE INTERNO 
- Dois dos três servidores que fazem parte da Comissão do ±8-

Controle 	Interno, 	inclusive 	a Presidente, 	ocupam cargos o w 
cornissionados na Adrninistração Püblica, ern desrespeito ao definido 
no Manual de Controle Interno deste Tribunal; 

- No exerciclo fiscalizado não foram ernitidos reiatorios 
x  

periódicos contendo a anélise de todos os requisitos que Os CD  

artigos 31 e 74 da Constituição Federal exigem, não sendo adotadas 
as medidas anunciadas na defesa das contas de 2013; 

- Corn base nos relatórios de Controle Interno 
apresentados (sem periodicidade e não contendo todos os requisitos 
que o artigo 37 e 74 da CF exigem), o Prefeito não deterrninou as a 
providéncias cabIveis, posto que ate o térrnino do exercicio de '-
2016 o levantamento geral de bens rnôveis ainda não havia sido 
concluldo. 	 0 


