
 
 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS, 

ORÇAMENTO, EDUCAÇÃO, SAÚDE, MEIO AMBIENTE, ESPORTE E 

CULTURA 

Projeto de Decerto Legislativo nº 002/2021 – LEGISLATIVO  
 

EMENTA:  
“Dispõe sobre a aprovação das Contas do 

Executivo Municipal, referente ao Exercício 

Financeiro de 2018.”  

 

 A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Educação, Saúde, Meio Ambiente, 

Esporte e Cultura, reunida na forma regimental, com base nos artigos 71 e parágrafo 4º do 

artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima mencionado de autoria da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal, protocolado na Casa Legislativa no dia 02/06/2021 e 

encaminhado para a comissão em 08/06/21. 

 

 A justificativa e necessidade está estampada na mensagem e o  Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, analisou e emitiu parecer favorável à aprovação das contas da 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis, referente ao exercício financeiro de 2018, cujo Prefeito 

na época foi o Dr. João Ciro Marconi (in memoriam) , no período compreendido de 1º de 

janeiro até 31 de dezembro de 2018, com recomendações e determinações. 

 

 O TCESP enviou para a Casa Legislativa as referidas contas em 18 de dezembro de 

2020, sendo que, em 12 de fevereiro de 2021, foi confeccionado o respectivo edital, publicado 

na imprensa local e disponibilizado no sítio da Câmara Municipal na internet. 

 

 As comissões permanentes emitiram parecer favorável, quando da analise do parecer 

do Tribunal de Contas,  o que foi aprovado pelo plenário desta Casa de Leis. 
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 Oportuno deixar consignado que a presente comissão reitera, pela segunda vez, no 

tocante as recomendações apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para 

que a Prefeitura Municipal, adote medidas concretas, com urgência, para sanar tais falhas, 

sejam observadas com rigor, o que deve ser oficiado ao Chefe do Executivo, o que fica desde 

já postulado ao Plenario. 

 

 Das análises dos autos destacamos que os principais investimentos ocorridos 

no município no exercício de 2018, envolvendo saúde, despesas com profissionais 

do magistério, FUNDEB e despesas com pessoal, indicam uma porcentagem 

efetivamente maior do que o mínimo fixado pela legislação em vigor e aponta os 

seguintes parâmetros:  

 
 

 

 

 No tocante o planejamento municipal e respectiva execução das Ações da LOA 

corespondente a proposta de Governo, temos o seguinte: 
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 Conforme apontado na inspeção in loco, não houve investimento nas ações 

propostas na lei orçamentária anual, foi constatado ainda, ausência e/ou insuficiência 

de investimentos, observando que não foi por falta de recursos financeiros. 

 

 O Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, opinou pela emissão 

de parecer prévio desfavorável, uma vez que, as contas do Executivo Municipal não 
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se apresentam dentro dos parâmetros legais e dos padrões esperados pelo Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo. 

 Ponderou que que a análise das contas não se limita a avaliação pontuais, 

mas, também, aspectos que revelem a observância e o respeito a todos os valores e 

princípios que regem a Administração Pública. 

 Destacou também o trabalho feito pela fiscalização in loco, que apontou uma 

série de irregularidades entre elas o déficit expressivo de vagas nas creches (253); 

das 11 creches, 03 funcionaram com quantidade de matrículas acima da capacidade. 
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 Contudo, o Conselheiro relator, opinou favoravelmente à aprovação das contas 

anuais em questão, com as seguintes recomendações: 

 

 
 Assim, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na sessão 

realizada no dia 28/08/20, decidiu emitir parecer favorável, com a expedição de ofício 

ao Executivo, a respeito das recomendações constantes no voto do Relator. 
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 Assim, a comissão entende que o projeto de decreto legislativo lei nº 002/2021, do 

Legislativo, está apto para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e 

conveniência ser analisado por cada vereador. 

 

  ESTE É O NOSSO PARECER. 

 

  Jardinópolis, 18 de junho de 2021. 

. 

 

 

                      (Assinatura Eletrônica) 

      Relator:   ROGÉRIO LIMA CONGA (BELLO CERIMONIAL)              
 
 

 

 

 

 

(Assinatura Eletrônica)       (Assinatura Eletrônica) 

Presidente: DALVA SIQUEIRA                             Membro:   CAIO JARDIM 
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