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Exmo. Sr. Conseiheiro Relator, 

Versam Os presentes autos sobre os exames das contas do 
exercIcic de 2019 da Prefeitura Municipal de Jardinápolis. 

Trata-se de Prefeitura que teve suas contas acompanhadas no 
decorrer do exercicio de 2019, sendo que Os correspondentes relatOrios 
quadrimestrais encontram-se juntados nos Eventos 15.53 e 34.33 dos 
preserites autos. 

Necessário mencionar que por força das IimitaçOes trazidas pelo 
COVID-19 os trabalhos de fiscalizaçao foram realizados internamente, corn 
base nos documentos e informaçOes disponiveis em nossos Sistemas e, 
quando necessário, reforçados mediante esciarecimentos adicionais obtidos, a 
distância, junto a origem. 

Registramos que foram realizadas duas Eiscalizaçôes Ordenadas 
na Unidade de Pronto Ateridimento de Jardinôpolis, conforme relatôrios 
abrigados no Processo TC-014463.989.19, Eventos 7 e 23, utilizados como 
subsidio 30$ exames das presentes contas. 

Efetuamos, ainda, anátise e validação do questionário IEGM, 
onde, através de indicadores temáticos, tivemos condiçoes de identificar 
determinadas deflciências existentes nas polIticas pUblicas de governo 
adotadas pela Prefeitura de JardinOpolis. Importante registrar que em 2019 tal 
indicador apresentou queda (Nota "C") em relaçâo as notas obtidas nos 
exercIcios de 2017 e 2018 (Nota "C+"). 

Da leitura do relatOrio de fiscalizaçâo verificamos que a Prefeitura 
Municipal em referenda apresentou, ern 2019, os seguintes resultados 
positivos: 
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a) 0 resultado da execucäo orçarnentária apresentou-se superavitário (R$ 

3.398.56514) havendo, corn isso, elevaçâo do superávit finariceiro 
proveniente do exerciclo anterior (de R$ 22.042.97226 para R$ 27.263.967,31), o que 
vern a indicar que a Prefeitura possui suficientes recursos financeiros para 
o pagarnento de suas dIvidas de curto e longo prazos; 

b) Foram observados os lirnites da LRF, inclusive no quo tango as despesas 
corn pessoal; 

c) Os encargos sociais estão sendo recothidos e os precatOrios depositados 
ern conformidade corn a legislacäo vigente; 

d) Os subsidios aos agentes politicos foram pagos conforrne fixaçâo e houve 
regularidade nos repasses de duodécirnos ao Legislativo; 

e) Nào foram detectadas despesas impróprias ou excessivas; 

f) Houve aplicaçao dos minirnos constitucionais exigidos para 0 Ensino e 
Saüde, porérn a IEGM evidenciou algurnas deficiOncias naqueles setores, o 
quo pode corn prometer a efetividade daqueles dispOndios; 

g) A Prefeitura deu atendirnento a Lei Orgânica e lnstruçöes deste Tribunal. 

Não obstante estes aspectos positivos, verificarnos qua na 
CONCLUSAO do Relatário de Fiscalização foram relatadas algurnas 
impropriedades, merecendo destaque os seguintes apontarnentos: 

a) 0 Sisterna do Controle Interno deixou de curnprir suas funçoes instituclo-
nais ern 2019; 

b) Os registros contábeis nao se apresentararn fidedignos quanto aos ternas 
"Precatórios", "Despesas corn Pessoal", "Bens Permanentes" e "Tesoura-
na"; 

c) lrnpropniedades no quadro de pessoal comissionado; 

d) Auséncia de tratarnento cia esgoto sanitário e gestäo da água ineficiente, 
corn perda estirnada do 65% da ãgua coletada; 

e) Descurnpnirnento a requisitos da Lei de Acesso a lnforrnaçäo e a Lei do 
TransparOncia; 

f) 0 IEG-M evidenciou diversas deficiOncias nos prograrnas de governo do 
Poder Executivo, apresentando queda ern relação as notas obtidas ern 
exercicios anteriores, corn potencial para comprorneter o atingirnento das 
rnetas estabelecidas por rneio dos Objetivos do Desenvolvirnento Susten-
tével - ODS, caso näo corrigidas; 

g) Näo atendirnento as recornendaçOes do TCESP. 
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Diante do princIpio do contraditário e da ampla defesa, 
entendemos seja dada audiéncia prévia ao responsável para alegar o que for 
de seu interesse acerca dos apontamentos da Fiscalizaçào resumidos na 
"CONCLUSAO" do correspondente Relatório. 

De conform idade corn o oficio juntado aos autos (Doc. 02), Sr. 
Paulo José Brigliadori, atual Prefeito do MunicIpi&, foi notWicado para acompa-
nhar todos os atos de tram itação processuat, exercendo o dire Ito de defesa, 
interpondo recursos cabiveis, quarido for o caso, e o que mais for de interesse, 
inclusive no que se refere a apartados e autos prOprios que vierem a ser for-
mados. 

Foi notificado, também, de que todos os despachos e decisOes 
acerca do aludido processo seräo publicados no Diário Oficial do Estado, na 
conformidade do Artigo 90 da Lei Complementar no 709, de 14 de janeiro de 
1993, iniciando-se, a partir de entâo, a contagem dos prazos processuais. 

Nos termos do relatório da fiscalizaçào, faço conclusos os presen-
tes autos a Vossa Exceléncia, para deliberaçâo na forma do Artigo 194 do 
Regimento Interno. 

GDUR-06, em 20 de novembro de 2020- 

FLAVIO HENRIQIJE PASTRE 

Diretor Tecnico de Divisâo 

0 Sr. Paulo José Brigliadori, eleito vice Prefeito, tomou posse no cargo de Prefeito em 14101/2020 apos a falecimento 
do Sr. João Ciro Marconi, conforme Decreto Legislativo nD2iO/2020. 

allW 
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B.2. IEG-M - I-FISCAL-- mndicee 

Corn base nas inforrnaçoes apresentadas pela Origem no 
levantamento de dados para apuraçäo do IEG-M relativo ao indicador temático 
I-FISCAL (Doc. 07), o Municipio encontrava-se enquadrado ern nivel efetivo, 0 

que dernonstra risco rnédio na gestão da area fiscal, cujas principais 
inadequaçoes, que requerern atuaçäo da Adrninistração Municipal, seguem 
abaixo descritas: 

a)' 0 instrumento daplanta genéricadevalores (PGV) nào sofre atualização 
dos valores venais desde 2004 (Lei Complernentar n ° 0112004), havendo 
apenas reajustes corn base nos indices de inflaçào (questao 4), o que gera 
significativa discrepància entre as valoresdemArcado dos irnóveis e do 
valor do rn2 utilizado coma base de càlculo do IPTU; 

b) 0 Municipio näo adota, para o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, 
a alIquota progressiva ern razäo do irnovel, conforme permitido pela art. 
156 da CF188 (questäo 05); 

c) No que se refere a gestäo da divida ativa do MunicIpio, näo ha regulaçäo 
especifica que estabeleça critOrios para. a inscriçâo de débitos ern divida 
ativa, conforrne estabelece a Lei Federal n° 6.830, de 22 de seternbro de 
1980 (questâo 11); 

d) No ano de 2019 nâo foram ajuizadas açOes de execuçöes fiscais da dIvida 
ativa (questão 12). A Prefeitura Municipal inforrnou que o ültimo tote de 
açöes ajuizadas foi realizado ern 2017 e se referem as cornpetèncias de 
2012 a 2015, inércia que pods ensejar a prescricão de dObitos sem a 
devida cobrança (Doc. 33); 

0 nao atendimento aos quesitos rnencionados acirna impactarn a 
alcance da meta proposta pelos Objetivos S Desenvolvirnento Sustentável n° 
17.1 estabelecidos pela Agenda 2030 entre palses-membros da ONU (vide 
item H. 1), e desatende recornenciaçOes !xaradas  por esta Corte nos Pareceres 
das contasde 2016 (TC-004303.989.16, Doc. 55), 2017 (TC-006279:989.16, 
Doe. 56) e 2018 (TC-004538.989. 18, Doe. 57). 

B.3. OUTROS PONTOS DE INTERESSE 

B.3.1. BENS PATRIMONIAIS 

Näo foi efetuado o levantarnento geral dos bens môveis e irnOveis, 
nos termos do artigo 96 da Lei 4.320164, sendo que a Ultimo levantarnento 
parcial foi realizado no ano de 2016 (Doe. 31 - Declaração levantarnento de 
bens). 
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CONCLUSAO 

Observada a instruçäo coristante no art. 24 da Lei Orgánica do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Fiscahzação, em conclusäo a 
seus trabaihos, aponta as seguintes ocorrëncias: 

Item A.1.1. CONTROLE INTERNO 

• 0 Controle interno não emitiu relatorios em 2019, nao atendendo o art. 74, 
da Constituição Federal, a Lei Municipal no 4.275/2015 e o Comunicado 
SDG no 35/2015, 

Item A.2. IEC-M - 1-PLANEJAMENTO - mndice C 

• Não ha mecanismos que permitam o monitoramento da inclusao e da 
implementacao das demandas levantadas nas audiências pUblicas peta 
sociedade (letra "a"); 

• Nào fol realizado qualquer programa de treinamento aos serviciores 
responsáveis pelo planejamento (letra "b"); 

• Não são incorporadas as peças orçamentárias as diretrizes e prioridades 
estabelecidas no Piano Diretor (letra "c"); 

• Não fol elaborada a "Carta de Serviço ao Usuário", conforme dispOe o artigo 
70, §§ 21e 30,  da Lei Federal no 13.460/2017 (letra "d"); 

• Não fol instituldo nem regulamentado o Conselho do Usuários, nos termos 
definidos nos artigos 18 a 21 da Lei Federal no 13.46012017 (letra "e"); 

Item B.1.5. PRECATORIOS 

• Inconsisténcia no registro contábil do saldo financeiro da conta bancária 
vinculada ao TJ; 

Item B.1.8.1. DESPESA DE PESSOAL 

• Não contabilizou na despesa de pessoai os pagarnentos corn serviços 
medicos contrariando o § 1 0  do artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

Item B.1.9. DEMAIS ASPECTOS SOBRE RECURSOS HUMANOS 

• Descrição precéria das atribuiçOes de alguns cargos em corn issão em sua tel 
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de criação, não nos permitindo afirmar se os mesmos efetivamente possuem 
Os atributos de direçao, chefia e assessoramento previstos no artigo 37, V, 
da Constituição Federal; 

Auséncia de exigéncia de escolaridade adequada para Os cargos ern 
comissâo, em descumprimento ao Comunicado SDG no 32/201 5; 

Item 13.1.9.1. HORAS EXTRAS ACIMA DO LIMITE LEGAL 

• Contrataçao de horas extras em nümero superior ac permitido pelo art. 59 
do Decreto-Lei no 5.45211943; 

Item B.2. IEG-M - I-FISCAL - Indice B 

• Desatualizaçao da Planta Genérica de Valores, cuja versão mais recente 
remonta a edição da Lei Complementar Municipal no 01/2004 (letra "a"); 

• Näo adoçäo da aliquota progressiva am razäo do imovel, para cobrança do 
IPTU, conforme permitido pelo art. 156 da CF/88 (letra "b"); 

• Nao ha regulaçâo especifica que estabeleça critérios para a inscriçäo de 
débitos em divida ativa, conforme estabelece a Lei Federal no 6.830/80 (letra 

• No ano de 2019 não foram ajuizadas açöes de execuçoes fiscais da dIvida 
ativa e o Ultimo lote de açöes ajuizadas foi realizado ern 2017 (letra"d"); 

Item B.3.1. BENS PATRIMONIAIS 

• Auséncia do levantamento geral de bens patrimoniais de que trata o art. 96 
da Lei Federal n° 4.32011964; 

• Divergéncia entre o saldo de bens mOveis e imóveis registrados no Balanço 
Patrimonial e Os saldos do controle patrimonial em 31/12/2019, em afronta 
aos principios da transparOncia (artigo 1 0, § 1 0  da Lei de Responsabilidade 
Fiscal) e da evidenciação contábil (artigo 83 da Lei Federal no 4.320/1 964); 

• Auséncia de contabilizacao da depreciaçâo do imobilizado, prética contrária 
ao quanto estabelecido na 8a Ediçäo do Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Püblico; 

Item 5.3.2. TESOURARIA 

• ExistOncia de lançamentos de conciliaçâo antigos (de 2007, 2008, 2009, 
2012, 2013, 2015, porexemplo) näo regularizados, evidenciando insuficiente 
gerenciamento das contas bancárias da Prefeitura; 
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Promova açöes visando a manutenção/elevação do padrão de qualidade e 
oferta dos serviços afetos a educaçäo e saUde; 

> Proceda a adequada divulgaçâo das peças fiscais em sitio próprio; 

) Desenvolva açöes consistentes focadas no fortalecimento dos mecanismos 
de planejamento, arrecadaçâo e controle de suas receitas prôprias; 

> Tome medidas efetivas com a objetivo de atender a demanda reprimida de 
crianças em suas creches municipais; 

> Regularize o problema de infraestrutura em suas escolas; 

> Adeque sua legislaçâo e suas as estruturas disponiveis de modo a atender a 
necessidade de manutençâo do Programa Agente Comunitário de Saüde; 

> Estabeleça o Piano de Carreira e Remuneraçäo para seus profissionais que 
atuam na saüde pUblica do Municipio; 

> Promova as adequaçOes necessérias e inicie Projeto de Lei regulamentando 
as atribuiçâes dos cargos do quadra de pessoal, efetivos, funçOes de confiança 
e comissionados; 

> Promova imediatamente a adequaçâo da jornada dos servidores, atentando 
aos limites previstos no ordenamento juridico vigente e autorize 0 trabaiho em 
regime de horas-extras apenas quando a situação assim justificar; 

> Adote medidas para meihoria da gestão ambiental, com especial atençào ao 
tratamento de seus residuos sólidos, quer mediante reciclagem, compostagem, 
reutilizaçäo ou aproveitamento; 

> Adote medidas objetivando nao reincidir nas demais faihas apontadas pela 
Fiscalizaçâo; 

> Cumpra as instruçôes, recomendaçâes e determinaçôes do Tribunal de 
Contas. 

A consideraçâo tie Vossa Senhoria. 

UR-06.1 em 19 de novembro tie 2020. 

Izabela Palma Paschoal 
Agente da Fiscalizaçao 
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