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Prefeitura Municipal: Jacarei.

Exercicio:  2019.

Prefeito:  lzaias Jose de Santana.

Advogados:   Renato   Ratti   (OAB/SP   n°   198.081),   Moyra   Gabriela   Baptista

Braga   Fernandes   (OAB/SP   n°   200.484),   Camila    Maria    Leite   de   Oliveira

(OAB/SP n° 217.118),  Rafael Aponi de  Figueiredo  Rocha (OAB/SP n° 280.820),

lngrid Vass (OAB/SP n° 282.121 ) e Lucas Aguiar Pereira (OAB/SP n° 380.036).

Procuradora de Contas:  Elida Graziane Pinto.

Fiscalizagao atual:  UR-7.

EMENTA:         CONTAS        ANUAIS.         PREFEITURA.         DEFICITS
ORCAMENTARIO  E FINANCEIRO  EM PATAMAR TOLERADO  POR
ESTA    CORTE.    RECOLHIMENTO    PARCIAL    DOS    ENCARGOS
DEVIDOS    AO    RPPS    RELEVADO,    DEVIDO    A    ACORDO    DE
PARCELAMENTO. PARECER PREVIO FAVORAVEL.

Vistos,  relatados e discutidos os autos.

ACORDA a  E.  Primeira  Camara do Tribunal de Contas do Estado

de   Sac   Paulo,   em   sessao   de   23   de   novembro   de   2021,   pelo   voto   dos

Conselheiros   Sidney   Estanislau   Beraldo,   Relator,   Antonio   Roque   Citadini,

Presidente,  e  Edgard  Camargo  Rodrigues,  emitir  parecer pfevio  favofavel  a

aprovagao das contas da  Prefeitura Municipal de Jacarei,  relativas ao exercicio

de 2019.

Determina,   outrossim,   a   margem   do   parecer,   a   expedieao   de

ofl'cio  ao  Chefe  do  Executivo,  com  as  advertencias  constantes  do  voto  do
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Esta  deliberagao  nao  alcanga  os  atos  pendentes  de  apreciaeao

por este Tribunal.

Presente  a   Procuradora  do   Ministerio  Publico  de  Contas,   Dra.

Renata Constante Cestari.

Publique-se.

Sao Paulo, 2 de dezembro de 2021.

ANTONIO ROQUE CITADINI
PRESIDENTE DA PRIMEIRA CAIVIARA

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
RELATOR
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60 TC-004972.989.19-8
Prefeitura Municipal: Jacarei.
Exercicio:  2019.
Prefeito:  Izaias Jose de Santana.
Advogados:   Renato   Ratti   (OAB/SP   n°   198.081),   Moyra   Gabriela   Baptista
Braga   Femandes   (OAB/SP   n°   200.484),   Camila    Maria    Leite   de   Oliveira
(OAB/SP n° 217.118),  Rafael Aponi de Figueiredo Rocha (OAB/SP n° 280.820),

bnrgor:duYaads:I(a°dAeB;Sopn:°s28E2h£:t6rea±j:#esp4#tuoiarperelra(OAB/Spn°38o.o36)

EMENTA:         CONTAS        ANUAIS.        PREFEITURA.         DEFICITS
ORCAMENTARlo E FINANCEIRO EM PATAMAR TOLERADO POR
ESTA    CORTE.    RECOLHIMENTO    PARCIAL    DOS    ENCARGOS
DEVIDOS    AO    RPPS    RELEVADO,    DEVIDO    A    ACORDO    DE
PARCELAMENTO.  PARECER PREVIO FAVORAVEL.

Titulo Situagao Ref.

Aplicapao no Ensino -CF. art.  212 25,10% (25%)
FUNDEB -Lei n°  11.494/07,  art. 21,  caput e §2o 100% (95% -  100%)
Pe§soal do Magist6rio -ADCT da CF, art. 60, Xll 79,30% (60%)
Despesa com Pessoal -LRF, art. 20,Ill, `b" 36,22% (54%)
Satide -ADCT da CF, art. 77,Ill 24,64% (15%)

TraLnsferencia ao Legislative -CF, art. 29-A, §2°, I 3,24% 6%
Execucao Ongamentiria -(R$ 48.388 368,09) 6,64% -  Deficii

Resultado Financelro -(R$ 49 601  290,87) Deficit (21  dlas da  RCL -relevado)

Precat6rios Regular

Subsrdios dos Agemes Pollticce Regular

Encargo8 Sociais (lNSS, PASEP e RPPS) RPPS - Parcial - relevado`
Parc®lameiitos de Encargce Sociais (lNSS e RPPS) Regular
Certificado de Regularidade Provldenciaria (CRP) Valido ate  12-03-2022

lnv®stimentos + lnvers6es Fimanceiras:  RCL 6,15% da receita arrecadada total

lEG-M C+

ATJ-CAL, JUR, ECo e chefia: Favofavel          MPC: De§favofavel                SDG: -

1. RELAT6RIO

1.1                     Versam  os  autos  sabre  as  contas  da  PREFEITURA  MUNICIPAL

DE JACAREi, exercicio de 2019.

1 Acordo de Parcelamento CADPREV n°  100AZ020, assiiiado em  17-02-20.
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1.2                     Refendo municipio recebeu fiscalizagao concomitante,  nos termos

dispostos  no  TC-Aro23486/026/10,   Ordem  de  Serviap  n°  01#012  e  §1°  do

artigo  1° da  Resolugao n° 01rao12.

A  analise  relativa  aos  periodos  de  janeiro  a  abril  e  de  maio  a

agosto  de  2019  constam  dos  eventos  11  e  32,  respectivamente,  tendo  sido

apontadas  falhas  nos  seguintes  itens:  A.1.1.  Controle  lntemo;  A.2.  IEGM  -1-

Planejamento;  a.1.1.  Resultado da  Execueao  Orpementaria;  a.1.2.1.  Despesa

de  Pessoal;  a.2. IEGM  -I-Fiscal;  a.3.1.  Adiantamentos;  8.32.  Formaljzagao

de  Licitae6es;  C.1.  Ensiro;  C.2.  IEGM -  I-Edue / Aquisieao de  Mobilfario  para a

Educagao;  C.3.  Execucao  de  Desapropriaeat];  C.4.  IEGM  -I-Educ;  D.2.  IEGM

-I-Satlde;   E.1.   IEGM   -I-Amb;   F.1.   IEGM  -l{idade;   G.1.   Tecnologia  de

lnformagao;  G2.  IEGM -I-Gov Tl;  H.2. Atendimento a  Lei  Organica,  lnstrug6es

e Recomendag6es do Tribunal de Contas.

0  Responsavel foi  devidamente  notificado  (eventos 16 e 35)  acerca

dos  relatorios  de  acompanhamento,  disponiveis  no  processo  eletr6nico,  com

vista a regularizae5o das falhas apontadas.

1.3                     0  relat6rio de fiscalizacao anual,  realizada pela  unidade  Regiorral

de    Sao   Jose   dos   Campos   -   UR.07   (evento   51),    apontou    as   seguintes

ocorfencias:

A.1.1.  Controle  lnterno

-   as atribuig6es dos cargos sao apresentadas de forma generica

na    Lei    Municipal    n°    6.105/17    (que   criou   o   Slstema   de   Controle    lnterno),    em

contrariedade ao comunicado SDG 32/2015;

-   deficiencia  de  efetividade  do  Sistema  Controle  lntemo  no  que

tange  a  prevengao  de  falhas e  desvios,  al6m  de  motivar questionamentos  em

torno   do   sou   adequado   desempenho,   indicando   que   o   6rgao   central   nao

apenas  vein descumprinde  as  atribuie6es  e  determinae6es  conetantes  da  Lei

Municipal  n°  6.105/17,   mas  tambem  os  artigos  31,   70  e  74  de  Constituigao

Federal,  es  artigos  39,  §  t]nico,  e  59  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  o

artigo38,   §   unico,   da   Lei   Organica   desta   Corte,   os   artjgos  49   a   51   das

o,```
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lnstrug5es  Consolidadas  n°  02/2016,  vigentes  a  epoca,  e  os  itens  2  e  3  da

NBCT 16.8

A.2.  IEGM -I-Planeiamento -indice C

-nao        houve        divuleaeao        das        proposig6es/demandas

apresentadas  nas audiencias pilblicas,  inibindo o  monitoramento  da inclusao e

da  implementaeao  das  queixas  dos  cidadaos  e  contrariando  a  disposto  no

artigo 6°,  inciso  I,  da  Lei  n°  12.527reo11 ;

-   para  a  elaboragao  do  diagndstico  munidpal  nao  e  levado  em

conta nenhum plano do govemo federal ou estadual como teonica de pesquisa;

-  a  Prefejtura  realizou,  antes  do  planejamento,  estudos  formais

dos   problemas,   necessidades   e   deficiencias   do   Municipio,   no   entanto,   os

diagn6sticos    nao    serviram    para    a    adoeao    de    solug6es   e    nao    estao

materializados  nas  pegas  orcamenfarias,  o  que  sinaliza  problemas  de  eficacia

ro levantamento realizado;

-   a  Prefeitura  nao  ampliou  par  completo  a  participagao  popular

na   elaboragao   das   pegas   orgamentarias,   vista   que   nao   disponibiliza   aos

cidadaas  o serviap de  coleta de sugestoes  pela  internet  para  a efaboragao do

orpemento;

-   nao    ha    rnecanismos   que    permitam   o    monitoramento   da

inclusao   e   da   jmplementagao   das   demandas   levantades   nas   audichcias

publicas de elaboragao das pegas orcamentarias;

-   no   pfanejamento   oreamentario,   nao   foram  consideradas   as

seguintes  varfaveis  para  o  estudo/analise  da  previsao  da  receita:   indice  de

quantidade   (aumento  da  arrecadae5o  em  fungao  do  aumento  do  nilmero  de  fiscais  e

incremento  tecnol6gico);   n°  de  habitantes  e  crescimento  populacional;  obras  em

andamento;  benfeitorias  municipais;  situaeao econ6niica  da  regiao;  programas

dos governos municipal, estadual e federal; efeito da legislaeao;

-   a  metodologia  utilieada  para  previsao de  receitas  nao  varia  de

acordo  com  a  esp6cie da  receita  orgamentaria  projetada,  o  que  compromete

sua avaliagao;

3
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-   nem  todos  os  programas  do   PPA  articulam  urn  conjunto  de\

ag6es  que  concorrem  para  urn  objetivo  comum  preestabelecido,  visando  a

solugao de urn problema ou  necessidade da sociedade;

-   a  LDO  nao  dispde  de  criterios  para  limitagao  de  empenho  e

movimentagao  financeira,  bern  coma  para  repasses  a  entidades  do  Terceiro

Setor;

-   nao foram tratados no Anexo de Metas Fiscais:  identificagao do

tipo  de  risco  e  da  exposigao  ao  risco;  mensuraeao  ou  quantjficagao  dessa

exposieao;    estimativa    do    grau    de    tolerancia    das    contas    publicas    ao

comportamento  frente  ao  risco;  implementagao  de  condutas  de  mitigagao  do

risco e de  mecanismos  de  controle  para  prevenir perdas decorrentes do  risco;

monjtoramento  contfnuo  da  exposigao  ao  longo  do  tempo,  preferencialmente

atraves de sistemas institucionalizados (Controle lnterno) ;

-  a  LOA  preve abertura  de  creditos  adicionais  por decreto  ate  o

limite  de  20%  do  total  da  despesa  fixada  no  orgamento,   o  que  extrapola  o

percentual inflacionario  lpcA julho/18-junho/19, que e de 4,31 %;

-  as  alterag6es  orgamentarias  decorrentes  de  remanejamento,

transposigao  e  transferencia  de  uma  categoria  de  programagao  para  outra  ou

de   urn  6rgao   para  outro  foram  realizadas   por  decreto  em   atividades   nao

contempladas na exceeao prevista no artigo 167, § 5°, da Constituieao Federal ,

como  e  o  caso  dos  investimentos  decorrentes  de  frustragao  de  receita  de

capital;

-   a    estrutura    administrativa    da    Prefeitura,    voltada    para    o

planejamento,  nao possui recursos materiais;

-  os  servidores do setor de  planejamento  ou  que cuidam dessa

atividade nao tom dedicaeao exclusiva;

-  nao  houve  disponibilidade  de  programas  de  treinamentos  aos

servidores  responsaveis  pelo  planejamento,  o  que  compromete  a  atualizacao

do conhecimento e a adequada execugao das atividades;
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-   nao ha relat6rice mensais levados ao conhecimento do Prefeito

sobre a execucao orgamentaria;

-   a     Prefeitura     Munidpal     nao     amalisa,     no     processo     de

acompanhamento   e   avaliagao   do   planejamento,    aspectos   que   propjciem

identificar  se  Programas,   Metas  e  Ag6es  sao  mensurados  por  urn  ou  mais

indicadores  pr6prios e adequados,  que  permitam  aferir a  situaeao atual  (que se

pretende modificar) e  os avaneos obtidos  (em dire9ao a mudanga pretendida);

-   nao  foi   elaborada   a  "Carta  de   Serviap   ao   Usuario"  e   nem

instituido  o  Conselho  de  Usuanos,  em  desacordo  com  os  artlgos  7°  e  18  da

Lei  n°  13.460#017;

-   as    pegas    orcamenfarias    nao    incorporam   as    diretrizes    e

prioridades  estabelecidas  no  Plano  Diretor,  contrariando  o  artigo  40,  §  1°,  da

Lei  no  10.257raoo1.

a.1.1. Resultado da Execucao Orcamentaria

-   deficit   de   6,64%   ro   resultado   de   execueao   orgamenfaria,

motivado principalmente pela superestimativa de receitas;

-  deficit  de  95,81%  na  receita  de  capital  arrecadada,  motivado,

sobretudo, pela ausencia de repasse dos govemos federal e estadual, sem que

o  municipio  adote  providencias  para  rover  os  acordos  firmades  ou  ajustar  a

tendencia negatlva em seu orgamento;

-   desatendimento do art.1°, §  1° de LRF.

8.1.2.  Resultados Financeiro.  Econ6mico e Saldo Patrimonial

-   elevagao    do    deficit   finanoeiro   do   exercicio    de   2019   em

187,47%;

-   falta de alteragao orgamentaria eficaz para sanar os sucessivos

resultados financeiros negatives.

a.1.3. Divida de Curio Prazo
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-   nao   ha   reoursos   disponiveis   para   o   total   pagamento   des

dividas de ourto prazo.

8.1.4. Divida de Loncio Prazo

-   risco  de  inadimplencia  pefa  expectativa  de  assungao  de  novo

emprestimo junto  a  CAF  (Corporagao Andina de Fomento);

-   ausencia de previsao no  PPA e LDorao19 sobre as operae6es

junto a  CAF,  em desrespeito aos artigos  165,  §§  8° e  12,167,  incisos  I,11  e  Ill,

da Conetituigao Federal e ao artigo 40,  §  1°,15,16 e  17 da  LC n° 101A2000;

-   nao  foi  apresentada  a  autorizagao  do  Senado  Federal  e  do

Ministerio da Fazenda (sobre a operacao de credito);

-   incidchcia de agao civil pdblica sobre o empr6stimo;

-   plaro  diretor vigente  em  prazo  superior  ao  recomendade  pelo

Estatuto das Cidades;

-   assungao  de despesas futuras  com a  publieagao  de  lidtag6es

internacionais envolvendo obras de infraestrutura em varias regi6es da cidade,

sem ainda dispor das reoeitas necessarias;

-   licitag6es sem motivagao,  sem estudos da viabilidade tecnica e

funcional  da   realizagao  dos  projetos  licitados  e  sem  estudo  previo  ou   uma

pesquisa  formalizada  pelo  6rgao  para  dimensionar  c>  ousto  geral  das  obras,  a

fim de servir de base  para a solicltaeao do emprdstimo,  conforme estabelece o

artigo 7°,  § 2°,  incisos  11  e  Ill  da  Lei  n° 8.666/93.

a.1.6. Encarace

-   recolhimentos parciais ao lNSS,  PASEP e lpMJ;

-   nao ha recolhimentos em favor do FGTS,  apesar da existencla

de servidores regidos pefa CLT na folha de pagamento municipal.

8.1.7. Transferencia a Camara dos Vereadores
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-   devolugao    de    repasses    evidenciando    sobrevalorizagao    de.."`   Y+
\-i  `<  yJJ

planejamento  na  previs5o  dos  gastos,  em  descumprimento  do  artigo  1°,  §  10,

da  Lei de ResponsabiHdade Fiscal.

8.1.8.1. DesDesa de Pessoal

-   fidedisnidade  du\ridosa  nos  dados  fomecidos  pela  Origem  por

ocasiao  da  correcao  das  informag6es  e  reajuste  no  ntlmero  total  de  vagas

providas, contrariando os principios da legaidade, eficichcia e transparencia na

gestao fiscal  (art.  37, caput,  da or e art  1°, §1° da LRF).

8.1.9. Demais Asoectos sobre Recursos Humanos

-  servidores  demissiveis   ad  nutum   na   assessoria  jurfdica   da

Prefeitura,   situagao   que   contraria   a   Conetituigao   Federal   (art.   37,   lnclso  H)   e

economicamente i nvislvel ;

-   desrespeito  ac  edital  de  licitagao  quanto  ao  oumprimento  das

obrigag6es  per  parte  da  empresa  vencedora,  desrespeitando  o  principio  da

vinoufagao ao instrumento convocatcho.

8.2.  IEGM -I-Fiscal -lndice 8

-a      administraeao      tributaria      nao      disp6e      de      recursos

orgamentarios destinados prionfariamente as suas fung6es;

-   nao foram disponibilizados treimamentos especificos aos fiscais

tribufarios, o que pode comprometer a adequada erecugao de suas atividades;

-   nao ha Plano de Carges e Salarios aos fiscais tributarios,  como

meio   de   esfabelecimento   do   equilforio   intemo   e   extemo,   hem   como   de

desenvolvimento dentro da pr6pria instituigao;

-   a    Prefeitura    nao    realiza    revisao    peri6dica    do    Cadastro

lmobiliario;

-  os  dedas  da  Pfanta  Gen6rica  de Valores  (PGV)  e  de  Cadastro

lmobiliario nao atualizam automaticamente a base de calouto do lpTU;
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-   na cobranga do lpTU nao sao adotadas aliquotas progressivas

em relagao ao valor do im6vel;

-  a  Prefeitura informou que nem todas as rentlncias, decorrentes

da concessao ou  ampliagao de  incentivos ou  beneficios de  natureza tribufaria,

sao precedidas de estudos do impacto ongamenfario-financeiro;

-   a  menor  parte  das  rent]ncias  estao  contidas  no  Demonstrativo

da   Estimativa   e  Compensagao  da   Renuncia  de   Receita   para   o  respectivo

exercicio orgamentario;

-   nao    houve    publicjdade   e   transparencia   dos   valores    dos

incentivos/beneficios    fiscais    concedidos,    que    caracterizam    rendncias    de

receitas  no exercicio de 2019,  contrariando o disposto  no  artigo 6°,  inciso I,  da

Lei  n°  12.527/11 :

-   a Prefeitura informou que nao contemplou a restrigao e controle

da  inadimplencia  nos  parcelamentos dentre os  criterios  de  regulamentacao da

divida ativa;

-   o  montante  da  divida  ativa  prescrita   nao  esfa   registrado  na

conta de Provisao para Perdas de Divida Ativa;

-   os  recebimentos  de  divida  ativa  ficaram  abaixo  do  ideal  de

10%, estando muito pr6ximos do saldo de cancelamentos;

-  deficiencja  na  arrecadagao  das  receitas,  com  execugao  das

despesas superior a arrecadagao;

-   deficiencia  no saldo  pago de  restos  a  pagar e  elevada cifra de

cancelamentos;

-   ativos insuficientes para a cobertura de dividas de curto prazo;

-   baixo investimento;

-   receitas  arrecadadas  e  despesas  executadas  nao  divulgadas

em tempo real, em infringencia ao artigo 48-A,  inciso 11,  da LRF.

8.3.1.  Formalizacao das  Licitac6es.  Inerdaibilidades e DisDensas
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-   representagao  por  impedimenta  de  participacao  em  certame

publico,  evidendando  desrespeito aos princfpies da  vinculaeao ao  instrumento

convocat6rio,  de  razoabilidade,  isualdade,  isonomia,  da  selegao  da  proposta

mais vanfajosa  para  a  adrfunistragao,  do julgamento objetivo,  da transparencia

e   da   legalidade,   estatuidos   na   Constituigao   da   Reptlblica    (artigo   37),    ne

Lei  8.666/93  (artigos  3o,  6o,  VIli,  b,  43,  IV,  io,  15,  ii,  lil  e v,  16,  4o,  41,  44,  §  3o,  45,  es  io

e § 5o)  e  na  Lei  n°  10.520ra002  (artlgo 4o, x);

-desrespeito  ao  disposto  no  artigo  3°,I  e  111,  e  no  artigo  11  da

Lei  n°  10.520ro2;  artigo  150,  §  7°,11,  de  Lei  n° 8666/93;  artigo  1°,  §  1°,  de  LRF; e

aos principios da legalidade e eficiencia expressos no artiso 37 da Constituigao

Federal;

-   ausencia   de   planejamento   para   elaboragao   de   certame   e

infringencia    aes    principios    da    razoabilidade    e    proporcionalidade    e    dos

dispositivos legais citados no item I.

a.3.2. Adiantamentos

-  falta  de tempestividade  na  analise das despesas por parte de

Controle lntemo;

-   desenvolvimento  das  atividades  rotineiras  do  Controle  lntemo

nao  estao  em  sincronia  com  as  ag6es  descritas  no  artigo  74  da  Constituigao

Federal,  no  artigo  59  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  e  no  artiso  49  das

lnetrug6es n° 02/16.

C.1.  Ensino

-  deficit  de   7,94%   de  vaga   em  oreche,   em   relagao  ao   total

ofertado.

C.2. Aauisicao de Mobiliario Dara a  Educacao

-   a  aquisigao  de  mobiliario  que  claramente  nao  se   pode  ser

inserida  na  manutengao  e  desenvolvimento  do  ensiro,  par  desrespeito  aos

artigos 70 e 71  da Lei  n° 9.394/96 e a ahigo 1°,  §  1°,  da  LRF.

C.3.  Execucao de DesaDroDriacao
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-    inicialmente   a   expropriada   prop6s   a    venda   do   bern   ab

municipio,  sugeriu as condig6es e valorou  o im6vel,  e s6 depois dessa oferta e

que o Orgao demonstrou  interesse ptlblico pelo im6vel;

-  documentos oficiais atestando areas diferentes para o im6vel a

ser  desapropriado  e  laudo  de  avaliagao  se  referindo  a   numeragao  diversa

daquele que se pleiteia expropriar;

-  decreto    acrescentando    mais    ties     im6veis    para     serem

expropriados, al6m daquele jnicialmente descrito;

-  documentag6es    solicitadas    pelo    Cart6rio    de    Registro    de

lm6veis nao providencjadas;

-   areas diferentes valoradas no mesmo montante;

-   registro    efetuado    considerando    apenas   a    declaragao    do

Secretarie de Govemo;

-   pagamento   realizado   maior   que   o   ajustado,    importando   o

acrescimo  no  exato  valor  de  debito  tribufario  que  o  expropriado  tinha  junto  a

fazenda municipal, ou seja,  R$ 582.056,32;

-   inobservados    os    principlos    expressos    no    artigo    37    da

Constituieao  Federal e no artigo  1°,  §  10,  da LRF;

-   desconsideradas     as    pontuag6es     pertinentes    dos    varios

pareceres emitidos pelo Procurador Municipal do Patrim6nfo  lmobiliarie.

C.4.  IEGM -I-Educ -[ndice 8

-   a quantidade de matrioulas de creche informada pelo munieipio

e divergente dos dados do censo escolar;

-   houve  despesas  em  subfung6es   relativas  ao  ensino   medio,

superior e/ou  profissional  no  municipio,  enquanto  ainda  ha  criangas  de  0  a  3

anos fora de creche;

-   o  municipio  possui  mais  de  10%  do quadro de  professores  de

creche, da pie-escola e anos iniciais como tempofarios;
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-   nem  tedos   os  esfabelecimentos   de   ensino  da   rede   ptiblica

municipal possuiam AVCB;

-   nem todas as escolas dos Anos lniciais do Ensino Fundamental

estao adaptadas para receber criangas com deficiencia;

-   unidades de ensino necessitando de reparos;

-   nem todas as escolas da rede municipal  possuem biblieteca ou

sala de leitura;

-   nem todas as escolas municipais compartilham espagos com a

conrunidade;

-   nem    todas    as    escolas     municipais     utilizam    espacos    e

equipamentos do entomo esoolar;

-   a   Prefeitura   Municlpal  possui   Plano   Municipal  de   Educagao,

entretanto, nem todas as metas estao sendo atingidas dentro do prazo.

D.1.1.  Fiscalizacao Ordenada

Fiscalizacao Ordenada n° V de 25/06/19 -HosDifais.  UPAs e  UBS

-   inexistencia  de  farmaceutico  ou  responsavel  tecnico  substitute

presents na farmacia nos hofarios nao cobertos pelo responsavel titular;

-   medicamentos encostados rna parede;

-  existencia de equipamentos em desuso;

-   AVCB fora do prazo de validade;

-   inexistencia de Certificado de Desinsetizagao.

Fiscalizacao   Ordenada   n°   lx  de  26-11-19   -HosDitais.   UPAs  e

us
-   inexistencia  de  farmaceutico  ou  responsavel  tecnico  substituto

presente  na  farmacia  nos  hofarios  nao  cobertos  pelo  responsavel  titular  -  a

farmacia  e  classificada  pelo  CRF  como  nivel  1,  onde  nao  ha  distribuigao  de

psicotr6picos e insulina;
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-   inexistencia de  regulamento  prdprio  que  oriente e  padronize  os  ^`++ +  \

procedimentos para o correto descarte dos residuos hospitalares.

D.2.  IEGM -I-Sadde -lndice 8

-   nem   todas    as    unidades   de    sal]de    (estabelecimentos   fisicos)

possuem AVCB e alvafa de funcionemento da VIgilancia Sanitaria;

-   unidades de satlde que necessitando de reparos;

-   a  Prefeitura  Municipal  nao  possui  Plano de  Carreira,  Cargos e

Salarios (PCCS) elaborado e implantado para seus profissionais de sande;

-   a  forma  de  registro  de  frequencia  dos  medicos  e  enfermeiros

nao e eletrchica;

-   nem   todas   as   equipes   de   sadde   da   familia   do   municipie

estavam  compostas,  no  minimo,  por  medico,  enfermeiro,  auxilfar e/ou  teonico

de enfermagem e agente comunitario de satide (Acs);

-  a quantidade de vagas ofertadas pelos CAPS  nao  e suficiente

para a demanda da populagao;

-   a Prefeitura Municipal nao aderiu formalmente ao programa "De

Volta para Casa" (rvc);

-  a  quantidade  ofereclda  de  Servisos  Residenciais Terapeuticos

nao e adequada;

-   nem   todas   as   vagas   dos   SRTs   ou   equivalente   para   os

residentes no municipio estao cadastradas no sistema de regulagao municipal;

-   a   Prefeifura   Municipal   informou   que   nao   possui   Complexo

Regulador Municipal;

-   as  anditorias concluidas  (encerradas)  do  exercicio  de  2019  pelo

componente  municipal  do  Sistema  Nacional  de  Auditoria  do  SUS  -  SNA  nao

estao disponibilizadas em site para consulta.

E.1.  IEGM -I-Amb -indice C+
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-   nem todas as escolas dos Anos lniciais do Ensino Fundamental

realizam programa ou agao de educagao ambiental;

-   nem  todos  os  6rgaos  e  entidades  da  Prefeitura  Municipal  sao

estimulados em projetos e/ou ag6es que promovam o uso  racional de  recursos

naturais;

-   nao  foi  instituida  lei  discipline  a  proibieao  de  queimada  urbana

pelo  municipio;

-   a  Prefeitura  Municipal  nao  possui  cronograma  de  manutengao

preventiva ou de substituigao da frota municipal;

-   a  Prefeitura  Municipal  nao  esfa  habilitada  junta  ao  Conselho

Estadual  do  Meio  Ambiente  -  CONSEMA  pal.a  licenciar  os  empreendimentc)s

de impacto local;

-   nem   todas   as   metas   do   Plano   Municipal   de   Saneamento

Basico foram cumpridas dentro do prazo;

-   a  Prefeitura  Municipal  nao  realiza  monitoramento  e  avaliaEao

das  ae6es  e  metas  contidos  em  seu  Plano  Municipal  de  Gestao  lntegrada  de

Residuos S6lidos (PMGIRS);

-   nenhuma   meta  do   Plano   Municipal  de  Gestao   lntegrada  de

Residuos S6Iidos (PMGIRS) foi cumprida dentro do prazo;

-   nem  todas  as  regi6es  do  municipio  sao  atendidas  pela  coleta

seletiva;

-   a Prefeitura Municipal informou que a coleta nao seletiva ocorre

de forma programada (determinado os hofarios e dias da semana);

-   o    Plano   de   Gerenclamento    de    Residuos   da    Construeao

Civil (PGRCC)  do  municipio  nao  apresenta  cronograma  com as  metas  a  serem

cumpridas;

-   o  responsavel  pela  trjagem  dos  residuos  nao  e  a  gerador dos

resTduos nem a  Prefeitura.

13
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F.1.  IEGM -I-Cidade -indice C

-   o   Conselho   Municipal   de   Protegao   e   Defesa   Civil   nao   foi

regulamentado;

-   nao  foram  realizadas  ag6es  para  estimular  a  participagao  de

entidades    privadas,     associag6es    de    volunfarios,     clubes    de    servigos,

organizag6es nao governamentais e associag6es de classe e comunitarias;

-   o    site    ofictal    da    Preferfura    nao    disponjbiliza    serviap    de

informagao a populagao sobre as areas de risco;

-   a   Prefeitura   nao   possui   Plano  de   Contingencia   Municipal   -

PLANCON de Defesa Civil;

-  inexiste estude de avaliagao da seguranea de todas as escolas

e centres de sande;

-   a Prefeitura nao elaborou o  Plano de Mobilidade  Urbama;

-   nao  foram  estabelecidas  metas  de  qualidade  e  desempenho

para o transporte publico coletivo municipal;

-   nem    todo    calpemento    pdbHco    possui    aoessibjlidade    para

pessoas com deficichcia e  restrigao de mobilidade,  assim coma  nem todas as

vias pubHcas pavimentadas estao devidamente sinalizadas, de forma a garantir

as condig6es adequadas de seguranga na ciroulagao.

G.1.  CumDrimento  de  Determinac6es  Constitucionais  e  Leciais  -

Tecnolooiadalnformaacao

G.1.1.  A  Lei  de  Acesso  a  lnformacao  e  a  Lei  da  TransDarencia

Fiscal

-   no   site   da    Prefeitura    Munidpal,    nem   todos   os   relat6rios

permitem   a    gravaeao    em   diversos   formatos    eletr6nicos,    alem   de    nao

disponibilizar   acessibilidade   de   conteudo    para    pessoas    com   deficiencia,

contrariando  o disposto  no artigo  80,  §  30,  incisos  11  e Vlll,  da  Lei  n°  12.527/11  e

no  artigo 63 da  Lei  n°  13.146/15.
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G.2.  Fidedidnidade dos Dados lnformados ao Sisterna AUDESP

-   dados    informados    ao    sistema    em    divergencia    com    es

vermcados na Origem.

G.3.  IEGM -I-Gov Tl -indice 8+

-   a  Prefejtura  Municipal  nao  possui  urn PDTI  -  Plano  Djretor  de

Tecnologia da  lnformagao;

-   a Prefeitura Munjdpal nao possui urn Piano de Continujdade de

Servigos de Tl;

-   no   site   de    Prefeitura    Municipal,    nem   todos   os   relat6rtos

permitem a gravagao em diversos formatos eletr6nicos,  inclusive abertos e nao

proprietarios,  tais  coma  planilhas  e  texto  (csv),  de  modo  a  facilitar  a  analise

ddsinformag6es;

-   o  site  da  Prefeitura  Municipal  nao  disponibNiza  acessibilidade

de conte`ldo para pessoas com deficiencia.

H.2. Dentincias/ReDresentac6es/Excedientes

-  procedentes.

H.3.  AIendimento  a  Lei  Oroanica.  Instruc6es  e  Recomendac6es

do Tribunal de Contas do Estado de Sao Pauto

1.4

-  desatendimento a Lei Organica e recomendag6es desta Corte.

Subsidiaram o exame das contas os seguintes expedientes:

a) TC015110.989.19  (arauivaclo}:  trafa  da  Fiscaliza9ao  Ordenada

realizada na Unidade de Pronto Atendimento Parque Meia Lua.

-Matcha do Item D.1.1  do relatcho.

b) Tcro19693.989.19  /arouivadal:  trata  do  Oficio  s/n°,  de 27-08-19,

expedido  pela  Vara  da  Fazenda  Ptlblica  de  Jacarei,  em  razao  do  tramite  da

Agao   Civil   Ptlblica  n°   1010047-86.2018.8.26.0292,   proposta  pela   Defensoria

Ptlblica  do  Estado,  na  qual  questiena  a  legalidade  do  processo  de  revisao  do

Plano  Diretor do municipio.

15
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-Mat6ria do  Item 8.1.4 do relatcho.

Inicialmente,  as  informag6es trazidas  aos  autos  pelo  municipio

atestam   que   ainda   vige   em   Jacarei   o   Plano   Diretor   instituido   pela   Lei

Complementar n° 49, de 12-12ro3.

A Fiscalizagao  nao teve acesso ao prQjeto de  revisao  a que foi

submetido  o   refendo  plano,   uma  vez  que  seus  estudos  encontram-se  em

tramite,  sendo certo que o Estatuto da Cidade (Lei Nacional n.10 257/2ool),  no § 3°

do  sou  artigo 40,  determina  que,  pelo  menos  a  cada  10  (dez)  anos,  os  planos

diretores sejam  revistos,  expondo  o atraso  do municipio sobre  o procedimento

revisienal.

c)  TC-021553.989.19 (arciuivado):  Posto de  Servlgos  Portal do Vale

Ltda.  Representagao trazida a esfa Corte de Contas em desfavor da Prefeitura

Municipal   de   Jacarei,   em   vista   de   ato   do   pregoeiro   por   impedimento   de

participaeao  no  Pregao  Presencial  n°  038/2019  (prooesso  n°  225reo19),  oujo

escopo   visou   a   elaboracao   de   registro   de   pregos   para   fomecimento   de

combustivel (gaso"na,  etanol e 6leo diesel) a Administragao  Publica licitante.

-Materia do  Item 8.3.1  do relat6rio.

d) TC-009464.989.20  /araulvado):  trata  de  petigao  do  Sr.   Nicolas

Teixeira  Veronezi  sobre  o  Pregao  Eletr6nico  n°  38/2018,  que  versa  sabre  a

contratagao    de   empresa    especializada    para    prestaeao   de    servigos   de

adhinistraeao,   gerenciamento   e   emissao   de   documentos   de   legitimagao

eletr6nicos  conhecidos  como  "vale-alimentagao"  e/ou  tyale-refeigat>"  na  forma

de   cart6es   eletr6nicos,   magneticos   ou   de   tecnologfa   sirrifar   com   chip   de

seguranga.

-Materia do  Item 8.1.9 do relat6rio.

1.5                     Regularmente   notificado   (evento   541),   o   Municipto   de   Jacarei,

representado           por           seu           Procurador           Municipal ,           apresentou

justificativas (evento 65.1), esclarecendo,  em sintese, o seguinte:

A.1.1. Controle  lnterno

16
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Conforme     documento     01     anexo,     a     prdpria     Diretoria     de

Govemanca e Transparencia elaborou relat6rio informativo de suas ag6es, com

explicae6es  cirthrgicas  acerca  dos  apontamentos feitos  no  relatcho,  como,  por

exemplo,     esclarecimentos    acerca    de     adiantamentos,     treinamento     aos

servidores,  entre  outras  recomendag6es  e  ag6es  aos  diversos  setores  desta

municipalidade.

A.2.  IEGM -I-Planeiamento -indiee C

As   demandas    levantadas   junto    a    participagao    popular   sao

adequadas ao orcamento das secretarias responsaveis pelo serviap. Ademais,

6  importante  informar que a  Secretaria de  Govemo  acompanha o atendimento

as  demandas  levantadas  no  Participa e  Planeja  Jacarei,  se  mantendo  atenfa

aos custos e comprovag6es para realizag6es de ag6es afetas a Pasta.

A    metodologia    utilizada    para    a    estimativa    de    receita    varia

conforme  a  especie  de  receita  orgamentaria,   visto  que  cada   uma  tern  urn

comportamento baseado em diferentes variaveis.

Os   programas   do   PPA   artioulam   ag6es   que   visam   objetivos

comuns predefinidos,  sendo que os indicadores dos programas ja estabeleoem

as devidas linhas de base e metas.

Os   criterios    para    limitagao   de   empenho   encontram-se    nos

artigce 18  e  19  da  LDO  e  os  criteries  para  repasses  a  entidades  do  Terceiro

Setor res artigos 13 e  14.

Esta    gestao    manteve    o    equilibrio    ongamentario-financeiro    e

honrou  sous compromissos  prioritarios,  fatos que  devem ser considerados  por

esta  Corte,  requerendo a  emissao de  parecer favofavel,  sendo que  eventuais

equivocos fiquem na esfera da recomendagao.

8.1.4.  Divida de Lonoo Prazo

lnformou  que  ha  uma  diminuigao  do  estoque  da  divida  de  longo

prazo  e,  dessa  forma,  dada  a  condigao  favoravel  do  municipio,  foi  possivel

pleitear junta  a  CAF  (Col.poraeao Andine de Fomento)  urn empfestimo com garantia

da Uniao, seguindo todo o tramite junto a STN.

17
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outro panto a se considerar e que a emptestimo junto a CAF temk  +

urn periodo de carencia de 05 anos,  portanto,  no  momento em que se iniciar o

seu    pagamento,    o   estoque   das   dividas   de   longo    prazo   atuais   estara

devidamente  lit]uidado,  nao  havendo  assim  urn  comprometimento  da  receita

com pagamento de dividas em montante superior ao atual.

8.1.6. Encaraos

De fato,  nao ha recolhimento de FGTS em razao de os servidores

efetivos nao fazerem jus ao funds de garantia.

Quanto   aos   funcionates   comisstonados   "puros"   ou   "extemos"

(sem  vinculo  decorrente  de  provirnento  efetivo),   que  exercem  fune6es  de   diregao,

chefia ou  assessoramento,  coma e sabido,  nao ha diretriz legal que imponha o

direito ao Fundo de Garantja, por esse motivo nao ha qualquer recolhimento.

a.1.7. Transferencia a Camara dos Vereadores

Em  que  pese  o  apontamento  realizado,   a   Fiscalizagao  atestou

que o repasse obedeceu ao limite pre\risto na Constifuieao Federal.

Ademajs,  ainda  que  tenha  ocorrido a  devolugao  de valores,  essa

diferenea  foi  decorrente  da  promogao  de  eoonomia  de  atual  gestao  da  Casa

Legislatlva,  fate que deve  ser vista de  maneira  positiva  par esta  Corte,  iamais

coma falta de planejamento.

8.1.9. Demais ASDectos sobre Recursos Humanos

Conforme  se  denota  da  Lei  Municipal  n°  6.121ra017,  que  criou  a

Proouradoria  Geral  de  Municipio  de  Jacarei,  todos  os  cargos em comissao  da

PGM  sao  preenchidos  por servidores  efetivos  integrantes  da  carreira,  no  case

apenas por Procuradores.

Ademais,   tambem   nao   e   veridica   a   informacao   de   que   ha

manutengao  de Assessor Juridico  em  cargo  em  comissao,  contrariando  a  art.

37,  inciso  11,  de  Carta  Magna,  uma  vez  que  todos  os  membros  atuantes  na

Procuradoria Geral sao servidores efetivos.
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Vale   reiterar  (pois  ja  mfomado  nas  justificativas  do  exercfcio  de  2017  e

2018)   que  todos  oS  cargos  em  Comissao  (que  eram   puramente  comissionados  na

extinta  Secrctaria de Assuntos  Juridicos)  foram  extintos  em  razao  da  sua  vacancia,

conforme Decreto Municipal  n° 03/2017,  publicado em 06-01-17.

Por  flm,  cumpre  registrar que  todas  as  atividades  exercidas  pelo

escrit6rio de advocacia Manesco Ramires Perez Azevedo Marques -Sociedade

de Advogados,  bern como  pelos  ocupantes de  cargos  em  comissao  (totalmente

extintos pela atual administragao) foram absorvidas pelos  Procuradores Municipais.

Sobre  a   representagao   do   Pregao   Eletr6nico   n°  38/2018   para

contratagao  de  vale-refeigao  e  alimentacao,  salientou  que  a  empresa  Sodexo

Pass do Bras// Servr.Cos e Com5rct.o S/4 e uma referencia em seu segmento de

mercado.

Quanto       ao       ponto       mais       sensivel       da       representagao

(numero9464.989.20,    evento    1.1    -folhas    5    e    seguintes),    que    Seria    Sobre    oS

estabelecimentos   comerciais   estarem   inaptos   ou   baixados  junto   a   Receita

Federal,  informou  que  nao  compete  a  municipalidade  a  confefencia  do  CNAE

dos estabelecimentos  comerciais  informados  pelas  licitantes,  mesmo  porque e

livre  o  exercicjo  da  atividade  econ6mica,  podendo  o  estabelecimento  ampliar

ou reduzir servigos a qualquer tempo, sendo impossivel a qualquer ente ptlblico

conhecer a  rol  de  serviaps  de  todos  os  estabelecimentos  comerciais  situados

na sua area de abrangencia.

No     tocante     a     contratada     Sodexo     ter    apresentado     lista

desatualizada   de   estabelecimentos   comerciais   aptos   a   receber   o   fi.chef,

conforme     documento     anexo,      a      empresa      possui      extenso      rol      de

estabeledmentoscomercjais,      urn     dos      maiores     do      Brasil,      nao      se

justificando as alegag6es  do  Sr.  Nicolas  Teixeira  Veronezi,  representante  que

gerou o TC-009464.989.20.

8.2.  IEGM -I-Fiscal -indice 8

Conforme apontado pelo TCESP,  no ano de 2019,  realmente nao

foi    possivel    executar    grandes    investimentos    voltados    a    Administragao
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Tribufaria, seja na aquisigao de suprimentos, quadro de pessoal ou treinamento

de   servidores,   mas   reafirma-se   o   compromisso   da   municipalidade   com   o

assunto.

Sobre  o  cadastro  imobiliario,  sao  realizadas  atualizag6es,  sendo

que  nos  LIltimos  anos  foram  atualizados  os  valores  de  areas  especificas  da

PGV.

Com  relaeao  a  rentlncia  de  receitas,  as  isene6es  mais  comuns

tratam  de  beneficios  fiscais  concedidos  anualmente,   mas  cumpre  expor  que

tais ag6es sempre sao pautadas em leis autorizadoras especificas.

Acerca  das  concess6es  de   beneficios  fiscais  sem  estudos  de

impacto,   bern  como  a   transparencia  e   publicidade  de   tais   rendncias,   esta

municipalidade  desconhece  os  procedimentos  necessarios  que  deixaram  de

ser realizados acerca destes temas.

Sempre      atenta     as      recomendag6es     desta      Corte,      esta

municipalidade avaliara a  possibilidade de  implantagao de indicadores e ag6es

relativas  a  restrigao  e  controle  da  inadimplencia  nos  parcelamentos,  conforme

sugerido  no  relat6rio,  bern  como  a  questao  de  reclassificaeao  da  divida  ativa

prescrita como provisao para perdas.

Ademais,    ressalta-se   que   o   estoque   da   divida   ativa   deste

municipio  contempla  debitos  de  longa  data,  em  execugao  fiscal,  e  realmente

falta  urn estudo  de valores  com  perspectivas  reais  de  recebimento,  devido  ao

estoque  contemplar mais  de  03  decadas de d6bitos,  sendo  previsto que  certa

margem de recuperagao destes debitos esteja aquem do ideal.

Contudo,  ao  contfario  do  que  afirma  a  Fiscalizaeao,  ressaltamos

que  esta  municipalidade  mant6m  procedimentos  padronizados  nos  processos

de  cancelamento  d6bitos  tributarios,  que  nao  ocorrem  sem  a  devida  abertura

de processo, tramitagao pela Diretoria de Arrecadagao Tributaria e ciencia pelo

Gabinete da Secretaria de Finangas.

8.3.1.  Formalizacao das  Licitac6es.  Inexiaibilidades e DisDensas
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0   relato  nao  6  exatamente  como  o  representante/denuncjante

alega no TC-021553.989.19.

Conforme  foto  anexa,   e  possivel  ver  que  o   representante  da

empresa  Portal  do  Vale  Ltda.  (empresa  denunciante  no TC-021553 989.19)  ingressa

no  ptedio  da   Prefeitura  apenas  as  09:01:01hs,  ou  seja,  sendo  inveridica  a

informagao de que chegou as 08:50hs.

Ademais,  vale  ressaltar  que  a  pregoeira,  diante  da  tentativa  de

credenciamento  tardio  da  empresa   Portal  do  Vale  ap6s  o  hofario,   solicitou

anuencia da outra empresa licitante,  Posto de  Serviaps Santa  Maria Ltda.,  que

nao concordou com o credenciamento da empresa atrasada.

Deste  modo,  embora  a  Fiscalizagao  possa  entender  que  houve

excesso   de   rigor,   inexistiu   qualquer   ilegalidade   ou   ofensa   ao   princfpio   da

isonomia.

Quanto a aquisigao de cestas basicas,  informou  que tais doag6es

sao  feitas  a  municipes  carentes  e  demais  situae6es  de  precariedade  social  e

ffsica, coma mos casos de enchentes e remogao das familias de suas casas por

risco de iminente desabamento do im6vel.

Alias,   o   Registro   de   Pregos   teve   por   objeto   o   fornecimento

de 10.800  cestas  para  doagao  a  municipes,  sendo  6.480  pelo  CRAS  (540  ao

mss)   e  4.320   pelo   CREAS   (36o  ao  mss),   tudo   nos  termos  do  Anexo   I   do

Edital  (dacumento a,3.2.1.  Pregao-108.19  do evento 32),  ou  seja,  inexistindo  qualquer

irregularidade no ajuste.

Quanto a locaeao de veiculos,  vale  ressaltar que  a  realizada  sem

incluir   motorista   e   agao   administrativa   amplamente   aceita   por   esta   Corte,

inexistindo qualquer ofensa a legislagao de regencia.

Sobre   a   quilometragem   utilizada   como   parametro   no   Pregao

Eletr6nico    57/2017    -    3.000    kin/mss    -,    vemos    que,    conforme    artigo

https://autopapo.uol.com.br/noticia/q uilometragem-media-carro-usado/,  a  media

do  Estado de  Sao  Paulo 613.000 kin por ano,  aproximadamente  1.083  kin por

mss.
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Assim  sendo,   o   parametro   utilizado   por  esta   munieipalidade  e

adequado  se  considerarmos  que  os  veioulos  a  servigo  pilblico  serao  sempre

mais exigidos se comparadce com uso partioufar.

Alias,  conforme  clausiila  2.2  do  ajuste,  a  quilometragem e  livre  e

nao  causara quakiuer Onus ao  municipio  se excedida,  sendo  que  o  parametro

de 3.000 kin/mss serve apenas para  nortear a elaboragao das  propostas para

composigao dos oustos e desgaste dos veioulos.

a.3.2. Adiantamentos

Apontamentos   devidamente   explicados   no   relatorio   eleborado

pela    Diretoria    de    Govemanpe    e    Transpafencja,     conforme    documento

01  anexo (evento 65).

C.1.  Ensino

C.4.  IEGM -I-Educ -indice a

Conforme documento anexo  (evento 65),  segue a  relaeao de todos

ce AVCBs e CLCBs emitidos apenas no are de 2019.

Os    dados    finais    oficiais    do    censo    escolar    de    unidades

conveniedais  e   unidades  pr6prias  municipais  sao  divulgados  pelo   MEC  em

plataformas diferentes, sendo o motivo da divergchcia dos dados apontados.

Seguem  os  links  do  FNDE  e  lNEP  para  acompanhamento  dos

dados finais ap6s o periodo de retificaeao disponibilizado as escolas, conforme

cronograma           publicado          pelo           lNEP.           Creches           Conveniadas:

http://\^ww.fnde.gov.bwindex.php/component/k2/itemlisvcategory/293?ltemid=1

3300.                                   Creches                                   Municipais                                   (pr6prias) :

http://portal.inep.gov.br/\^reb/guesvresultadosreresumos±

0  Plano  Municipal  de  Educagao,  Lei  n° 5.954./2015,  preve  metas

que   visam   estimular   o   ingresso   dos   alunos   em   oursos   de   nivel   m6dio

profissionalizantes.   0   Proteu  e  o  Probem  sao  programas  da  Secretaria  de
Educagao que atendem  a esse objetivo, oferecendo bolsas de estudo e auxilio

rro transporte,  com utilizagao de recursos pr6prios do  municipio.
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As  contrafag6es  realizadas  por  meio  de  processo  seletivo  tern

duragao   maxima   de    urn   ano   letivo,    a   fim   de   suprir   licengas   medicas,

afastamentos   para   fungao   de   Gesfao   Escolar   e   demais   afastamentos   de

cafater temporario  que  nao  abrem  vaga  para  efetivo.  Informou  ainda  que,  na

ocasiao,  havia concurso vigente para as vagas efetivas de professor.

Desde   o   inicio  de  2017,   a   Secrefaria   Municipal   de   Educagao

segue  urn cronograma  para  regularizagao dos  im6veis e emissao do AVCB de

todos eles.

Sobre   a   adaptagao   das   escolas   para   receber   criangas   com

deficiencia,     foi     realizado     urn    levantamento    (anexo)     pelo     Departamento

Pedag6gico   quanto   a   realidade   de   cada   unidade   escolar   para   qiie   seja

programada a manuteneao e adaptagao de todas.

As  unidades  escolares  recebem  manutengao  continua  realizada

pela Equipe de Manutengao da SME. As escolas recebem ainda a PDDE (verba

federal)   e   o   FRGE   (verba   Municlpal)   pare   utilizagao   com   pequenos   reparos,

consertos e manuteneao do pfedio.

Atualmente, todas as EMEFs possuem sala de leitura e as  EMEls

em  sua  maioria;  as  EMEls  que  ainda  nao  possuem  biblioteca  destinam  urn

espago de leitura no ambiente escolar.

Todas as escolas estao abertas a comunidade  local.  Para  uso do

espa?o,   regulamentado  pelo  Decreto   Municipal  n°  2.971/2014,  os  municipes

fazem  urn  requerimento,  sendo  o  uso  autorizado  conforme  disponibilidade  do

espago, de forma que nao interfira nas atlvidades escolares dos alunos.

No   inicio   do   ano   de   2020   foi   implantado   o   Projeto   Territ6rio

Edilcativo,   no  qual  os  funcionarios  e  professores  conhecem  o  entorno  das

escolas,  os  pontos  positjvos  e  negatjvos,  potem,  com  a  pandemia  o  projeto

precisou ser interrompido.

A Secretaria  Municipal de Educagao tambem oferece o transporte

para  os alunos visitarem outros  lugares  no  municipio,  em parceria  com  outras
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Secretarias,  Autarquias  e  Fundag6es,  coma  o  Viveiro  Municipal,  Estagao  de

Tratamento de Agua -ETA,  Cidade Mirim do Transito (Parque dos Eucaliptos).

E   importante  citar  tambem  que  ha  no   Municipio  de  Jacarei  os

equipamentos    Educamais,    onde    sao    oferecidas    oficinas    de    atividades

esportivas (danca,    natagao,    basquete.    futsal,    tenis,    capoeira,    lutas   e   outras)    Pela

Secretaria  Municipal de Educagao aos alunos da  rede municipal de ensino.

0    Plano    Municipal    de    Educaeao    e    monitorado    e    avaliado

conforme disposto  na  Lei  Municipal  n°  5.954/2015.  Bianualmente e  realizado  o

F6rum   Municipal   de   Educagao,   onde   sao   apresentadas   as   metas   e   o

andamento do cumprimento de cada meta.

A   nova    Base    Nacional    Comum   Curricular   tern   o   intuito   de

fortalecer   a   cultura   digital,   o   desenvolvimento   da   educaeao   midiatica,   a

integragao dos  recursos tecnol6gicos aos contetldos  pedag6gicos,  justificando

a criagao de urn espago de formagao tecnol6gica do professor.

Em    2017    foi    instituido    pelo    Governo    Federal    o    Programa

Educagao  Conectada,  ao  qual  aderiu  o  Munjcfpio  de  Jacarei,  cujo  objetivo  e
"apoiar a universalizagao do acesso a internet em alta velocidade e fomentar o

uso pedag6gico de tecnologias digitais na educagao basica".

Com   base   nos  programas  federais,   a   Secretaria   Municipal   de

Educaeao    criou    o    espape    LEC@    -    Laborat6rio    de    Educagao    Criativa,

primeiramente  denominado  Espago  Educador  do  Futuro,  visando  a  formagao

em tecnologias para professores da rede municipal de ensino, alem de oferecer

uma bjblioteca com acervo personalizado ao professor.

Com   o   cenario  mundial   vivido   atualmente,   em  decorrencia  da

pandemia da COVID-19, e possivel vislumbrar a importancia da implantagao de

espagos  que  favoregam  e  fortifiquem  a  formagao  do  professor  e  o  ensino

hibrido na rede municipal de Jacarei.

A  LDB,  no  art.  70,  incisos  11  e  V,  considera  como  manutengao  e

desenvolvimento do ensino as despesas realizadas para  aquisigao,  construgao

e  conservagao  de  instalag6es  e  equipamentos  necessarios  ao  ensino  e  da
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realizaeao  de  atividedes-meio  necessarias  ao  funcionamento  dos  sistemas  de

ensirro.

C.3. Execucao de DesaDroDriacao

Quanto     aos     apontamentos     referentes     ao     processo     de

desapropriaeao   conseneual   dos   im6veis   de   propriedade  do   Esporte   Clube

Elvira,  necessarie  esclarecer  os  prooedimentos  adotados  pela  municipalidade

para que nao haja dilvidas quanto a legalidade deles.

Conforme       se       depreende       do       respectivo       expediente

aedministrati\ro (no ol/2olg  -sEGov)   que   trata   do   assunto,   embora   possuam

ntlmeros  de   matrioula  distintes   (Matrfoulas  n°  59.893,13.434,13.435  e  23 041),   os

refendos im6veis  integram  urn dnico  conjunto  edilicio,  qual  seja,  a  antiea  sede

cto   Esporfe   Clube   Elvira,   localizade   a   Rua   Chiquinha   Schuring,   altura   do

ntlmero 153,  Regiao  Oeste  do  Municipio,  sede de  tradicional  clube  desportivo

clellecidade,oqual,haanos,encontra-sedesativado.

Trata-se  de  im6vel  avaliado  pelo  Poder  Publico  MuniCipal  como

adequade  para  receber a  futuro  "Centro  de  Educagao  Integral  Darey  Ribeiro",

cujo  objetivo  sera  ampliar  a  oferta  de  educa9ao  integral   no   municipio,  em

especial   Regiao   Oeste,   com  atividades   como   oficinas   de   leitura/biblioteca;

oficina de tecnologia educacjonal;  oficinas de arte,  esporte e  movimento; jogce

dcle  tabuleiro;   teatro,   danga   e   m`lsica;   recreacao  dirigida;   acompanhamento

ppedag6gico    (llngua   portuguesa   e   matematica);    oficina    de    ferias    e    recessos

escolares.

Por meio do projeto, o municipie visa aumentar a oferta de ensiro

integral de 880  a  1.565 vagas,  aumento de 78%,  atendendo,  assim,  ao art.  34

da  Lei  n°  9.394/1996,  que  disp6e  sobre  as  Diretrizes  e  Bases  da  Educagao

Nacionel;  a  Meta   13  de   Plaro  Municipal  de  Educagao,  ficando  expresso  o

interesse    ptlblico    na    desapropriagao,    conforme    prQjeto    elaborado    pela

Ssecretaria     Municipal    de     Educaeao,    encartado    ao     referido    expediente

adrrinistrativo  (fls. 52/62), o qual segue em anexo  (evento 65, Anexo I).
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Assim,   dadas   a   localizagao   e   caracterl'sticas   do   im6vel   em

questao,  ficou  evidenciado  o  interesse  pi]blico  na  desapropriaeao  do  im6vel,

conforme exige o  Decreto  Lei  n° 3.365/1941  e demais  normas que disciplinam

a materia, o que motivou a abertura de processo interno.

Quanto  a  alegada  necessidade  de  identificaeao  das  areas  dos

quatro im6veis expropriados por meio de retificagao das areas das matrfculas e

corre9ao  dos   registros  imobiliarios  (matriculas  n°  59.893,   13.434,   13.435  e  23.041),

bern   como    estabelecimento    do    valor    de    mercado    de    cada    matricula

individualizada,     todas     as     providencias     preparat6rias     necessarias     ao

procedimento expropriat6rjo exigidas em lei foram devidamente tomadas, quais

sejam:  publicaeao  do  Decreto  Municipal  n°  735,  de  08  de  abril  de  2019  (evento

65,  Anexo  Ill);   Memorial   Descritivo  dos  bens  e  suas  confrontag6es  (evento  65,

Anexo lv); valor da oferta e notificag6es posteriores ao entao proprietario.

Sobre    o    apontamento    de    que    seria    necessaria    avaliagao

individualizada  de  cada  urn dos  im6veis,  trata-se  de  argumento  que,  alem  de

nao   encontrar   previsao   legal,    no   caso   de   desapropriae6es   consensuais

mostrar-se-ia   contfario   ao   principio   da   eficjencia,   uma   vez   que   as   quatro

matriculas  comp6em  urn  tlnico  conjunto  edilicio,  qual  seja,  a  antiga  sede  do

Esporte Clube Elvira.

0 Superior Tribunal de Justice (STJ) tern entendimento  no sentido

de   dispensar   a   pr6pria   matricula   para   que   o   Poder   Ptlblico   proceda   a

desapropriagao  em  area   identificada  coma   de  utilidade   ptlblica:   pRocEssuAL

CIVIL    E    ADMINISTRAT!VO.    DESAPROPRIACAO.    INDENIZA¢AO    AO    DETENTOR    DA    POSSE.

POSSIBILIDADE.  ART.  34  DO  DECRETO-LEI  3.365/1941.  NAO  VIOLACAO.  INCIDENCIA  DA  SUMULA

7/STJ.

Da     mesma    forma    entendeu    o    Tribunal    Regional     Federal

da 4a  Regiao,  em  sede  de  Apelaeao  Civel:   DiREiTo  pRocEssuAL  civiL   ACAo  DE

DESAPROpRiAeAO.  iNExisTENciA  DE  MATRicuLA.  AjulzAMENTO  EM  FACE  DO  DETENTOR  DA

POSSE.  POSSIBILIDADE`

Conforme  Laudo  de  Avaliagao  para  Aquisieao  do  lmbvel,  o  qual

integra  o  expediente  n°  22/2019,  as  fls.  22  a  30,  devidamente  assinado  por

tecnico  competente  e  registrado junto  ao  Conselho  Regional  de  Engenharia  -
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CREA  (evento  65,  Anexo  V),   o  im6vel   for   avaliado  em   R$  5.627.000,00   (cinco

milh6es,    seiscentos   e   vinte   e   sete   mil    reals),    levando-se   em    consideragao    a

localizagao,  caracteristicas da edificaeao, benfeitorias, entre outros fatores.

Ja o valor final -ajustado consensualmente entre as partes -ficou

em  R$   1.472.054,22   (urn  milhao,  quatrocentos  e  setenta  e  dots  mil,     nquenta  e  quatro

reais e vinte e dols centavos),  valor  muito  abaixo  do  estabelecido  na  avaliagao  de

mercado inicial.

Tendo  em  vista  que  se  trata  de  desapropriagao  consensual,  ou

sseja,  o  valor  foi  avengade  por  livre  acordo  entre  as  parfes,  com  a  montante

ppago  abaixo  da   avaliagao,   hem  coma  demonstrado  o   interesse   pi]bHco  na

ddesapropriagao   de   mesmo   para   instalagao   de   equipamento   de   educagao

integral,  nao ha que se fa far em desrespeito a quak]uer principle constitucional

ao qual esfa vinoulado o exercicio da adrrinjstraeao ptlblica ou mesmo a  Lei de

ResponsabiHdade Fiscal.

Deste modo, vemos que a desapropriagao em comento seguiu  os

trarrites  necessaries,  inclusive  no que se  refere  ao valor acordado,  inexistindo

quak]uer ato lesivo ac efario.

D.1.1. Fiscalizacao Ordenada

As  justificativas  acerca  das  Fiscalizag6es  Ordenadas  da  Sailde

foram   devidamente   prestadas   no   TC-015110.989.19-1,   com   seus   devidos

documentos.   A  titulo  de  informagao,   o   referido  prooesso  foi   arquivado   par

decisao desta Corte.

D.2.  IEGM -I-Saatide -indice 8

Conforme   documento   anexo   (AVCB   emitidos  em   2019),   segue   a

rrefacao de todos os AVCBs e CLCBs emitidos apenas no ano de 2019.

0 municipio de Jacaref ampliara a oferta de tratamento em satlde

miental.   Neste   sentido,   esta   prevista   ne   plane   de   governo   2021-2024   a

construgao de mais urn CAPS tipo 11, o que facjlitafa o acesso das pessoas que

necessitam  de  acompanhamento.   E   importante  salientar  que   hoje   nenhum
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paciente  fica  desassistido  e,  dependendo  de  gravidade  do  caso,  e  atendido  `'

com prioridade.

A  gestao  empenha-se  na  inscrigao  em  prograrrras  do  govemo

federal,  tendo sido recentemente  pleiteado o oredenciamento  para  uma equipe

multidisciplinar de  atengao  especializada  em  saLide  mental,  e  assim  que  tiver

disponivel  no  SAIPS  -  Sistema  de  Apoio  para  lmpfantagao  de  Politicas  de

Saude  -  sera  possivel  pleitear  a  credenciamento  ao  Programa  de  Volta  pra

Casa.

0    municipio   possui    duas    unidades   de    Serviap    Residencial

Terapeutico. As duas estao habilitadas,  pofem,  somente  uma esfa oredenciada

e   recebendo   financiamento   pelo   governo   federal   e   a   outra   6   financiada

exclusivamente    com    recursos    do    municipio.    Na    epoca    em    que    foram

implantades,  as  duas  unidades  SRT  tipo  11,  com  10  vagas  em  cada,  foram

silficientes   para   a   demanda   que   recebemos   de   DRS   XIl.   Atualmente,   a

demanda aumentou devido aos novos critericrs estabelecidos na nota tfonica n°

11rao19, com a inclusao de pessoas em situagao de rua e egressos de unidade

prisionais.  Para a inclusao desta nova demanda, a gestao vein se empenhando

em  buscar  junto  ao  Ministerio  da  Satlde  a  credenciamento  desta  e  de  pelo

merios mais uma SRT,  neste momento, pofem,  nao estao abertas inscrig6es no

SAIPS.

Nesse  sentido,  a  gestao  esta  qualificando  a  acesso  a  possiveis

novas  vagas,  atrav6s  da  criagao  de  urn  norteador  para  regulagao  e  auditoria

das novas vagas que venham a surgir.

E.1.  IEGM -I-Amb -indice C+

A  Rede  Municipal  de  Ensino  preve  em  todos  os  anos/series  a

insergao de contetldo sobre educagao ambiental na pratica pedag6gica.

Ac6es de Educacao Ambiental desenvolvidas  Dara asseaurar

a educacao jnelusiva e Dromover oDortLlnidades de aDrendizaaem:
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Realizagao    de    trilhas,     oficinas    e    vivencias    em    Educagact

Ambiental   para   sensibilizagao   socioambiental   de   alunos   e   professores   no

Ntlcleo de Educaeao Ambiental -Vlveiro Munidpal "Seu  Moura";

Jardim Sensorial  (que aborda o tema sobre plantas medicinais e sadde);

Jogo  pedag6gjco "Que  bicho  sou  eu?  (que trabalha a interagao soclal

e o relacionamento interpessoal);

DinatTiica   "dos   pontos"   que   trabalha   a   questao   da   inclusat]   e

exclusao social;

SustentabiHdade  (a  importancia do reaproveitamento de residuos organicos

ecompostagem);

Biodiversidade   (apresentagao  da  flora  e  fauna  local  e  a  importancia  da

preservagao amblental e dos recursos hidrroos para vida e manutengao das especies animals e

vegetais);

Fibria  Celulose  S/A  -  formagao  de  professores  e  alunos  para  a

educaeao sustentavel -01  escola, totalizando 352 alunos;

Empresa  Dow  Jacarei/  SEsl  -  Proieto  Sementes  - Cidadania  e

Meio Ambiente -01  escola totalizando 67 alunos;

Formagao      em      Educagao      Ambiental       para      professores

multiplicadores -04 escolas (91  professores);

Realizagao  de  palestras  e  oficinas  para  alunce  e  professores  no

Ndcleo   de   Educagao   Ambiental   -   Viveiro   Municipal   "Seu   Moura"   -  Temas

trabalhados:    Correto    Descarte    de    Residuos   -    Consumo    Consciente   -

Sustentabilidade -Educagao Ambiental -Biediversidade, entre outros.

Ac6es de Educacao Ambienfal desenvolvidas  Dara asseaurar

Dadr6es de Droducao e de coneumo sustentaveis:

Terra  Servigos  em  Saneamento  Ambiental  S/S  Ltda.  -  formaeao

com    alunos    multiplicaderes    sobre    Tratamento    de    Residuos,    Consumo

Consciente e Coleta Seletiva -01  escola  (472 alunos);
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Formagao      em       Educagao      Ambiental       para       professores

multiplicadores -04 escolas (91  professores);

Realjzagao  de  palestras  e  oficinas  para  alunos  e  professores  rro

Ndclco   de   Educaeao   Ambiental   -   VAreiro   Municlpal   "Seu   Moura"   -  Temas

trabalhados:    Correto    Descarte   de    Residuos   -   Consumo    Consciente   -

Sustentabilidade -Educacao Ambiental - Biodiversidade, entre outros;

Total    de    atendimentes    em    2017:    13    escolas,    702    alunos

e 54 professores acompanharam;

Total    de    atendimentos    em    2018:    06    escolas,    481     alunos

e 47 professores acompanharam.

Ac6es de  Educacao Ambiental  desenvoividas  Dara  combater

as mudancas climaticas e seus imDactos:

SAAE   -   Palestra   "Seja   Dofensor  da   Agua"   -   em   17   escolas,

totalizando o atendimento para 6.102 alunos da rede municipal (anos inlciais);

EDP  Bandeirante  -  PrQjeto  Educacional  de  formagao  para  rede

munieipal de ensino, com inicio previsto para a 2° semestre de 2018.

Ademais,   a   municipalidade   formalizou   o   PROMEA   e   PMEA   -

Programa  e  Plano  Municipal  de  Educagao  Ambiental  e  Sustentabilidade,  em

parceria  com  empresas,  instituie6es,  ONGs  e  sociedade  dvil,  que  atuam  na

area socioambiental do municipio.

Par tim,  as diversas ae6es na area ambiental estlveram ativas em

todo a exercicio de 2019, conforme materias abaixo:

http:/^^ww.madeiratotal.com.br/nucleo-deeducacao-ambientarda-

suzano-abre-vagas-noprojetoecoagentes-mirins-emjacareisp/

https://www.jacarei.sp.gov.br/neardiscute-planoe-programa-municipal

de-educacao-ambiental/

https://www.jacarei.sp.gov.bndfalogospromea€rn-acaoiinaliza-

encontrosrde-2020/

F.1.  IEGM -I-Cidacle -indice C
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Ao  contfario  do  que  alega  a  Fiscalizagao,   no  ano  de  2019,   a

municipalidade    possuia    Planos    de    Prevengao    de    Defesa    CMl    e    de

Contingencia.

Por  meio  do  Decreto  n°  742/2019  (que regulamenta o artigo 25 da  Lei

Complementar  Municipal  n°  68/2oo8),   institui-se  os  padr6es  e  especificag6es  para

construgao,  reconstrugao e conservagao dos passeios ptlblicos no municipio de

Jacaref , garantindo maior acessibilidade a todos os segmentos da sociedade.

Assim  sendo,  a  municipalidade,  com  a  identificagao  e  eliminagao

de obstaculos fisicos nas vias, vein constantemente  implementando ag6es para

garantir o  pleno  direito  a  pessoa  com deficiencia  ou  com  mobilidade  reduzida

de viver de forma independente e garantir maior acessibilidade a todos.

Sobre   a   qualidade   de   manuteneao  das   vias,   a   Prefeitura   de

Jacarei  tern  investido  na  melhoria  da  infraestrutura  vjaria  do  municipio,  seja

com   obras   de   pavimentagao,   recapeamento   ou   implantagao   de   cobertura

asfaltica.

No   que   se   refere   ao   Plano   de   Mobilidade   Urbana,   como   ja

informado  em  anos  anteriores,  foi  proposta  agao  civil  publica  pela  Defensoria

Ptlb[ica  do   Estado  de   Sao   Paulo,   Regional   de  Jacarei,   sob  a   ntimero   de

processo  1002894-07.2015.8.26.0292,    em   face    do    municipio    de   Jacarei,

objetivando  a  revisao  do  processo  administrativo  para  definigao  do  cenario  e

implantagao do plano de mobilidade urbana.

Ressalfa-se  que  a  aeao  esta  suspensa,  inexistindo  decisao  final

acerca   do   plano   de   mobilidade.   Assim,   qualquer   medida   e/ou   providencia

imposta  pelo  Poder  Judiciario  sera  tratada  naqueles  autos  e  de  acordo  as

possibilidades financeiras da municipalidade.

Ajnda    no   tocante   ao    Plano    de    Mobilidade,    com   vistas   ao

atendimento  da  decisao  proferida  no  processo  acima  citado,  foi  editada  a  Lei

Municipal  n°  6.281,  de  30/05/2019,  para  criagao  do  Conselho  de  Mobilidade

Urbana,  6rgao que sera  responsavel  pelas discuss6es  afetas a  mobilidade  em

Jacarei.
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Contudo,  a  Defensoria  P"ica  local  promoveu  nova  Agao  Civil

Pt]blica     (Processo    1006294-87.2019.8.26.0292)     requerendo    a     suspensao    das

portarias  de  nomeag6es  de  seus  membros  e  a  consequente  nuljdade  des

trabalhos porventura desenvolvidos.

Deste    modo,    informamos   que    a   efaberagao   do    Plaro   de

Mobilidade  se  encontra  judicializado  (e  suspense  no  momento),   nao  podendo  a

municipalidade prosseguir nos trabalhos inerentes.

G.1.  CumDrimento  de  Determinac6es  Constitucionais  e  Leaais  -

Tecnoloaia da lnformacao

G.1.1.  A  Lei  de  Acesso  a  lnformacao  e  a  Lei  da  Trarrscatencia

Fiscal

A  pagina  online  da  municipalidade  tern  passado  por  constantes

reformulag6es  dede  2018,  fato  que  pode ter gerado  dificuldades  de  consultas

pela Fiscalizagao.

Ao  contrario  do  que  alega  a  Fiscalizagao,  a   municipalidade  foi

considerada   como   referencia   em   boas   praticas   de   transparencja,   como

informado pelo pfoprio TCU, conforme artigo abaixo:

https://www.jacarei.sp.gov.br/jacarei-e-referencia-em-boas-

praticas detransparencia-aponta-tcu/

A transparencia nos gastos ao combate ao Covid vein sendo bern

avaliada, seguindo todas as orientag6es dos 6rgaos de controle.

Ademais,     como    ja     informado     no     exercicio     de     2018,     a

municipalidade implementou o  Portal  e-SIC,  ferramenta online  para consulta de

dados e informag6es afetas ao Poder Ptlblico.

Acrescentou,  ainda,  conforme  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,

que    os    referidos    relatorios    sao    publicados    no    SICONF    (antigo    SISTN)

bimestralmente e quadrimestralmente e, assim,  qualquer ddadao pode acessar

essa base de dados.
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Importante  registrar que o nao oumprimento dos prazos colocaria

o  municipio na lista de inadimplente no CAUC -Cadastro Unico de Convenios,

o que nao e o caso.

Vlsando  promover  ainda  maior  publicidade  a  essas  informag6es,

foi  providenciada  insergao  desse  item  especifico  ro  Portal  da  Trarrsparencia:

http//wiM^/.jacarei.sp.gov.br/transparencia-prefeitura/

G.2.  Fidedidnidade dos Dados lnformados ao Sistema AUDESP

Constatou a  Fiscaliza9ao divergencias entre os dades informadce

pela  Origem  e  aqueles  apurados  no  Sistema  AUDESP,  em  desrespeito  aos

principios da transparencia.

As  divergencias,  em  tese,  apuradas  pela  Fiscalizagat],  ja  foram

objeto de orientae6es intemas desta  municipalidade.

G.3.  IEGM -I-Gov Tl -indice 8+

Neste   t6pico,   ressaltou   que   a   pr6pria   Fiscalizagao   reconhece

melhorias  e  aperfeieoamentos  realizados  pela  municipalidade,  conforme  folha

94 do relat6rie, com evolugao para a nofa 8+.

Quanto  aos demais apontamentos,  vemos  que fais  assuntas sao

tratados  em  processos  especificos,  TCs  015658.989.19-9 e  008328.989.16-5,

tedos   com   justificativas   e   documentos   devidamente    apresentados    pela

municipaljdade.

Como ja  informado  nos  exercicios  anteriores,  a  Administragao ja

iniciou os estudos pertinentes para a criagao do Plane  Diretor de Tecnologfa da

lnformaeao.   Contudo,   e   prudente   que   tambem   esteja   em   sintonia   com

outras normas afetas ao tema,  como,  por exemple,  a  lnstrugao Normativa  n° 4,

de   11-09-14,  e  o  pfoprio  Plano  Diretor  de  Ordenamento  Territorial  -PDOT,

mas   que   ainda   se   encontra   suspenso   em   razao   da   Agao   Civil   Pt]blica

n°|010047us.2018.8.26.0292.

Os   termos   da    politica    de   seguranpe    da    informagao   estao

devidamente inseridos na intranet municipal, podendo ser acesso pete site:
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https://www.google.com/url?q=http://intranet.jacarei.sp.gov.br/ima

ges/form_proc/politica_seguranca.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=15646015

01481000&usg=AFQjcNEifqoTzjzq3LIU07vCBeyFsl_NA

Nao   ha   nenhum   jmpedimento   na   infraestrutura   de   dados   da

municipalidade   que   inviabilize   a   utilizagao   do   sistema   AUDESP,   que   esta

plenamente liberada.

Ressaltou  tambem  que  o  municipio  possui  software  de  contas

ptiblicas,  que e  uma  licence de software que foi  adquirida  pronta  e com horas

de  desenvolvirnento  para  personalizagao,  sendo  que  o  custo ja  esta  incluso  e

previsto  no  contrato  de  aquisigao  da  licence.  Em  relagao  a  prazos,  no  novo

edital  para  contratagao  dos  sistemas  integrados  de  gesfao  ptlblica  ja  estarao

previstas as SLAs com prazos de entrega das requisig6es.

0 software que gerencia a divida ativa e a nota fiscal eletr6nica foi

adquirido por empresas terceirizadas, sendo que o sistema interno tern que ter

acesso  a  esses  dados   para  poder  realizar  as  operag6es.   Os  dados  sao

armazenados   em   SGBD   sob   controle   da   Prefeitura   e   administragao   da

empresa,  de  modo  que  sao  previstas  penalidades  no  contrato  caso  ocorra

algum vazamento indevido de dados.

A politica de seguranga da  Diretoria de Tecnologja da  lnforma?ao

tern como finalidade orientar e responsabilizar quanto ao uso da  rede de dados

da  Prefeitura.

Somente 04 servidores possuem as chaves da sala, ao passo que

qualquer acesso de outros servidores ao  dafacenfer precjsa ser acompanhado

por esses 04 funcjonarios que possuem as chaves. Ademais,  a entrada na sala

e filmada 24 horas por dia, 07 dias por semana.

Esta    municipalidade    constantemente    faz    investimentos    em

treinamentos e capacjtagao dos servidores.

Como existem sistemas que  nao sac desenvolvidos internamente

pela  Diretoria  de  T.I.  devido  a  custos  e  tempo  de  desenvolvimento,  6  sabido

que  as  empresas  contratadas  possuem  a  experfr.se  do  seu  pr6prio  sistema,
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sendo    que    executam    a    extragao    de    dados    somente    a    pedide    da

municipalidade,   sem  qualquer  custo  adiciomal,  visto  que  esse  trabalho  ja  e

previsto em contrato.

Salientou,  por fim, que os sistemas contratades possuem diversos

relat6rios e funcionalidades que sao utilizados diretamente e amplamente peles

servidores municipais, inerdstindo qualquer limitagao de acesso ou fungao.

H.2. Den tlncias/Reoresentac6es/EXDedientes

Sobre     o     expediente     TC-019693.989.19,     informou     que     a

municipalidade formalizou  urn Termo  de Ajustamento de  Conduta - TAG com a

Ministerio      Pdblico     e     a      Defensoria      Pdblica     nos     autos     Agao     Civil

Ptlblica n°1010047-86.2018.8.26.0292,  que  trata  da  legalidade de  processo  de

revisao do  Plaro  Diretor municipal.

1.6                   Jnstado   a   se   manifestar,   o   setor  de   Caloulo   da   Assessoria

T6cnicouuridica  (evento 831), em relagao as despesas de pessoal,  ratificou os

dadce  apurados  pela  Fiscalizaeao,  que  constatou  o  atendimento  ao  lin"te  de

despesa  previsto  no artigo 20,  Ill,  "b",  da  LRF,  tendo em vista  que  a  Prefeitura

registrou,  no 30 quadrimestre de 2019, percentual de 36,22% da RCL.

Em  relagao  a  aplicagao  de  recursos  no  Ensino  e  na  Satlde,  a

Assessoria   confirmou   os   indices   apurades   (Ensirro:   25,10%;   FUNDEB:   100%;

Magist6rio:    79,30%    a    Sadcle:    24,64%),     em    consonancia    com    os    ditarnes

constitucionajs e legais.

A vertente  de  Economia  (evento €3.2)  nao vislumbrou  questao  de

ordem econ6mico-financeira que pudesse comprometer as contas em analise.

No rnesrno sentido manifestou-se a vertente Juridica (evento 83 3),

opinando  pela  enissao  de  parecer  favofavel  a  aprovagao  das  contas  em

exame,    com   destaque    para   algumas   falhas   consfantes    no    reLat6rio   de

fiscalizaeao   que   reclamam   medidas   de   regulerizagao   e   aperfeigoamento,

servindo de pafametro para a exercicio seguinte.

A Chefia do drgao (evento 83 4) endossou tais pronunciamentos no

ssentido   da   emissao   de   parecer  favofavel   as  contas   anuais   de   2019   da
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Prefeitura de Jacarei, com proposta de  recomendagao no sentido de que adote

medidas  eficazes  para  melhorar  os  indicadores  do  indice  de  Efetividade  da

Gestao Municipal -lEGM e regularize os apontamentos existentes em recursos

humanos, em licitae6es,  no ensino e na satlde.

1.7                     Em sentido contrario,  o Ministerio ptlblico de contas  (eventci 881)

pugnou  pela  emissao  de  parecer  desfavofavel  as  contas  do  Municipio  de

Jacarei, em especial, pelos seguintes motivos:  Item 8.1.1  -deficit orgamentario

de 6,64% da arrecadagao (R$ 48.388 368,og), a despeito dos dez alertas emitidos

par   esse   egfegio   Tribunal;   Item   8.1.2   -aumento   de   187,47%   do   deficit

financeiro   apurado   no   exercicio   anterior,   saindo   de   R$   17.254.186,18,   em

2018,  e  alcangando  o  valor  de  R$  49.601.290,87  ao  final  do  exercicio  em

exame;  Item  8.1.3 -nao  ha  recursos disponiveis  para  fazer frente  ao total  de

debitos  registrados  no  Passivo  Financeiro,  que  sofreu  urn aumento  de  56,70%

no  exercicio  sob  exame;  Item  8.1.6  -  insufieiente  recolhimento  dos  encargos

devidos  no exercicio;  Item  C.1  -ineficiente  gestao  da  Rede  Pdblica  Municipal

de Ensino, com destaque para o deficit de vagas verificado no ensino infantil.

1.8                    Pareceres anteriores:

*
`S

- •?`     J                          I.       €ife:-:;

'`/''r     <<'.`Tgas,,   z:=`ur   :. -t^`>       il`.      ^``J`^,"rve^if i-5i`--s+.<X:iv •T,:.-,.,.I::Z,.`;J,-,:,-;:,;;,c`_y`i-/,xtr`,3,-;I-;`:, y_'7-,  '. .{.±  :i--     ,?i  J¥,;.'  .-rs ,'s^  f i.  , ,;,`,--;-`'-,'.`..';  ,,i  ,  -

2016
Desfavofavel`Reexamedesprovido

TC-004396.989.16
Sob minha relatoria

22-1 1 -19

TC-007062.989,19 14-11 -19

2017 Favofavel TC-006874. 989.16
Conselheiro Renato MartinsCosta

29-01-20

2018 Favofavel TC-004631 . 989.18
Substituto de ConselhelroAlexandreM.F.Sarqujs

26-09-20

1.9                    Dados complementares:

a) Receita  per  cap7.fa  do  municipio  em  relagao  ao   Estado  e  a

media dos demais municipios paulistas:

2  Fa'ta  de reeolhimento  das  contribuig6es  dos  meses  de  outubro,  novembro.  dezembro e  13° salario,  no  monlanle  cle

R$ 755 662 08, ao RPPS.
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2015 220.103 570,412.899,28 2 591,57 2.797,86 3.320,70 93% 78%

2016 221. 650 623.168.285,18 2. 811 ,50 2.950,97 3.570,57 95% 79%

2017 223.207 658.104 ` 382,1 1 2.948,40 3. 031,41 3.615,62 97% 82%

2018 224.775 688.654.555,92 3 063,75 3.305,55 4 020,63 93% 76%

2019 226 355 729.180 417,14 3.221,40 3.608,58 4.297,41 89% 75%
*Total  arrecadado  pelos  munici'pios  dividido pelo total  da  popula¢ao.

**Todas  as  receitas  percap/.to  divididas  pelo  ntlmero  de munici`pios.

b) Resultado da Execugao Or?amenfaria nos tlltimos exercicios:

c)  lndicadores de DesenvoMmento

indice de  Desenvolvimento da  Educagao  Basica (lDEB)

I                                          ld®b ot.ammdo                                          I                                              ifeq. Projeti.das
Jacaroi 2coe 2Orl 2013 Z016 cot7 201® rm ZO', Z®1, 2018 2al7 ae,® 202'

Anos  hlclais 5.6 57 59 63 6.4 66 50 54 57 59 62 64 67

Anos Finals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d) lnvestimento anual por aluno com Educagao:

Exercicio Nt]mero de matriculados Inveetimento anua I par aluno

2018 19.573 R$8.892,41

2019 20.890 R$8.942,00

e) indice de  Efetividade da Gestao Municipal (lEGM):

lNDICADORTEMATICO
2016 2017 2018 2019

lEG-M: C+I . C+J
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Nota Faixa

A A!tamerite  Efetiva

E3+ Muito  Efe!iva
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1.10                  Foram  apresentados   memorials,   devidamente  considerados   na

elaboragao deste voto.

E o relat6rio.

2. VOTO

2.1                    A  instrugao  dos  autos demonstra  que  a  Prefeitura  Municipal  de

Jacaref  observou   as   normas  constitucionais  e   legajs   no   que   se   refere  a

aplicagao   no   ensino,   remuneraeao   dos   profissionais   do   magisterio,   sat]de,

despesa    com     pessoal,     transfefencias    de     duod6cimos    ao     Legislativo,

precat6rios e parcelamentos de debitos previdenciarios (lNSS e RPPS).
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2.2                   Em  relagao  ao  lndice  de  Efetividade  da  Gestao  Municipal  -

lEGM  -  instrumento  que  delineia   urn  amplo   panorama  das  condig6es  dos

services  pdblicos  e dos  recursos  mobilizados pelas  Prefeituras para  presfa-los

em     areas     sensiveis     de     atuagao     governamental:     Educagao,     Satlde,

Planejarnento,   Gestao   Fiscal,   Meio   Ambiente,    Protegao   dos   Cidadaos   e

Governance  em Tecnologia da  lnformagao -o  Municipio  de Jacarei  registrou

o  conceito  geral  C+,  que  classifica  gest6es,  segundo  os  criterios  adotados

pelo   indice,   que   se   encontram   "em   fase   de   adequagao",   evidenciando   o

afastamento   do   municipio   em   relagao   aos   padr6es   que   qualificam   parte

substantiva dos aspectos abordados pelo instrumento.

Em   relaeao   especificamente   as   dimens6es   que   constituem   o

lEGM,    observo   que,    no   Ensino   (i-Educ),   o   municipio,    pelo   terceiro   ano

consecutivo,  obteve  nota  8,  resultado que confirma a  efetividade  da gestao de

sua  rede  pdblica  de  ensino,  cujo  lDEB,  na  dltima  edi?ao da  Prova  Brasjl:  6,6,

superou a meta de desempenho fixada pelo INEP: 6,4.

Ainda  assim,   as  condie6es  desveladas  pelo   i-Educ   indicam  a

Persistencia de deficiencias relevantes -coma a existencia de mais de 10% do quadro

de  professores  de  creche,  pie-escola  e  anos  iniciais  coma  tempofarlos;  a falta  de AVCB  em

alguns esfabelecimentos da rede pobllca de ensino; a ausencia de adaptapao das escolas para

receber criangas com  deficiencla;  a existencia de unidades que necessitam  de reparos;  a falta

de  biblioteca  ou  salas  de  leitura  em  algumas  unidades  escolares;  a  falta  de  atingimento  das

metas do Plano Municipal de Educaeao dentro do prazo - de  cuja  superaeao  dependem

tanto o aprimoramento das condig6es de seguranga e conforto proporcionadas

aos integrantes da comunidade escolar quanto  a ampliagao das  possibilidades

de experimentagao e de desenvoMmento das atividades pedag6gicas.

Alem  disso,  o  quadro  trazido  pela  Fiscalizagao  aponta  para  uma

deficiencia de 410 vagas na educagao infantil:

NivEL DEMANDA FOR VAGAS OFERTA DE VAGAS RESULTADO

Ens   lnfantil  (Creche) 5.165,00 4.755,00 -7,94%

Ens.  Infan`il  (Pfe  escola) 5.120.00 5'120,00 0,00%

Ens.  Fiindamental 12-813,00 12  813,00 0,00%
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E,   a   esse   respejto,   nao   ha   como   minimizar   a   gravidade   da

situagao,  tendo  em  vista  que  o  acesso  incondicionado  a  educaeao  infantil,

mediante  a  admissao  de  criangas  de  zero  a  cinco  anos  em  creches  e  pre-

escolas,  constitui  urn  clever  fundamental  atribuido  ao  Poder  Ptlblico  par  forga

do artigo 208,  lv, da Constituigao Federal.

No entanto,  a Fiscalizagao informou a existencia, em fase final, de

diversas  obras  para  construgao  de  creches,  como  as  do  Centro  e  do  Jardim

Maria  Amelia,  alem  das  reformas  e  ampliae6es  que  vein sendo  realizadas  na

rede pdblica municipal de ensino.

0  Responsavel   noticiou  que,   com  a  desapropriagao  do  antigo

Clube   EMra,   o  municipio  pretende  jnstalar  a   "Centro  de  Educagao   Integral

Darcy  Ribeiro",   cujo  objetivo  sera   ampliar  a  oferta  de  educagao  integral   no

municipio.   Por  meio  desse   projeto,   o   municipio  visa  aurnentar  a   oferta  de

ensino integral em 78%,  atendendo ao artigo 34 da  LDB e a  meta  13 do  Plano

Municipal de  Educagao.

De    qualquer    maneira,    a     Prefeitura    deve    acompanhar    as

oscilag6es das demandas dirigidas a seus estabelecjmentos de ensino a fim de

que,  constatada  a  tendencia  de  saturagao  das  respectivas  capacidades  de
atendimento,   adote   providencias   para   amplia-las   de   maneira   tempestiva  e

suficiente, sem prejuizo da manuteneao da qualidade dos serviaps oferecidos.

No  tocante   a  Sat]de   (i-Sadde),   malgrado  a  essencialidade  das

respectivas    ag6es    e    servigos,     cuja    efetividade    condiciona,     direta     ou

indiretamente,  a  qualidade  de  vida  tanto  dos  usuarios  do  sistema  quanto  dos

municipes  que  nao  recorrem  habitualmente  as  unidades  de  sadde  mantidas

pelo  Poder  Publico,  Jacarei  reeditou  a  performance  lograda  nas  tlltimas  duas

edie6es   do   lEGM,   mantendo-se   na   faixa   de   desempenho  que   classifica   a

gesfao  coma  "efetiva"  (nota  a),  resultado  que,  sem  embargo  dos  meritos  que

traduz,  nao  dispensa  a  Administragao  de  adotar  providencias  para  superar  as

lacunas   desveladas   pelo   indice,   de   sorfe   que   os   resultados   alcangados

reverberem,   alem   de   niveis  ainda   mais  elevados   de   eficiencia,   eficacia   e

efetividade, o adensamento dos valores que norteiam e legitimam a atuagao do
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Poder   Ptlblico   na  area,   como   a   equidade,   a   universalidade  de  acesso,   a

integralidade  da  assistencia  e  a  democratizagao  dos  processos  decis6rios  da

gestao municipal.

Nesse     sentido,      dentre     as     deficiencias     apontadas      pela

Fiscalizagao, considero relevante destacar a inexistencia de Plano de Cargos e

Salarios especifico para  as carreiras que  integram o quadro funcional  da area;

a  ausencia  de AVCB e de  alvafa  de funcionamento da  Vigilancia  Sanitaria em

algumas   unidades   de   satlde;   as   deficiencias   das   instalagbes   prediais  das

unidades  de  saade;  a  nao  utilizaeao  de  sistema  eletr6nico  ou  mecanico  para

controle  da   frequencia   ao  trabalho   dos  medicos   e  enfermeiros  que  atuam

nesses  estabelecimentos;   a  nao  disponibilizagao   no  site  para  consulta  das

auditorias   concluidas   pelo   componente   municipal   do   Sistema   Nacional   de

Auditoria do SUS -SNA; etc.

Quanto as  irregularidades constatadas  na  Fiscalizaeao  Ordenada

que    analisou    a    unidade   de    Pronto   Atendimento    Parque    Meia    Lua3,    o

Responsavel   apresentou   justificativas   no   TC-015110.989.19   (evento   32),   as

quais deverao ser acompanhadas pela pr6xima inspegao /.n /oco.

Na area do  Planejamento (i-Planej),  de  cuja  efetividade depende,

em  alguma  medida,  a  consecugao  dos  objetivos  perseguidos  pelas  politicas

ptlblicas   das   demais   esferas   de   atuaeao   estatal,    o   municipio   tornou    a

apresentar  "baixo   nfvel  de  adequagao"  (conceito  C),   evidenciando  a   limitada

capacidade  do   Executivo   Municipal   de  coletar  e  coordenar  as  informag6es

necessarias  a  elaboragao  de  suas  pegas  de  planejamento,  assim  como  de

acompanhar os resultados produzidos pelos programas e ag6es de governo.

Dentre  as  impropriedades  identificadas  pelo  indice,  sobressaem-

se as que denotam o carater ainda periferico que a execueao de atividades do

genero  desempenha  na  organizagao  dos  servigos  e  no  desenvolvimento  da

gestao    municipal,    tais    como    a    ausencia   de    materializagao    nas    pegas

orgamentarias   dos   levantamentos   formais   dos   problemas,   necessidades   e

3  lnexistencia  de farmaceutico  ou  responsavel  tecnico substituto  presente  na farmacia  nos  horarlo§  nao  cobertos  pelo

responsavel t.rtiilar,  Medieamentos  encostados na parede:  Existericia de equipamentos em desuso;  AVCB fora do prazo
de   validade;   Inexistencia   de   Certificado   de   Desinsetizagao;    Iriexistencia   de   regulamento   pr6prio   de   orientacao
padronlzando os  procedimentce para o colTeto descarte dos residuos hospitalares,
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deficiencias   antecedentes   ao   planejamento;   a   falta   de   mecanismos   que

permitam  o  monitoramento  da  inclusao  e  da  implementagao  das  demandas

levantadas nas audiencias ptlblicas de elaboraeao das pegas ongarnentarias;  a

falta  de  recursos materiais na estrutura administrativa  da  Prefeitura voltada  ao

planejamento;  a  ausencia  de  dedicagaD  exclusiva  dos  servidores  do  setor  de

planejamento e a nao elaboragao da "Carta de Servieo ao Usuarjo", o que pode

comprometer a transparencia e o acesso simplificado do atendimento publico a

comunidade.

Destarte,    a    Prefeitura    de    Jacarei    deve    atentar    para    as

impropriedades indicadas pelo  i-Planejamento,  com vista ao fortalecimento da

estrutura  mobilizada  para  a  concepeao,  acompanhamento  e  revisao  tanto  de

suas pe?as orgamentarias quanto dos demais planos de agao.

No  que  se  refere  as  politicas  de  preservacao  e  recuperagao

ambiental,  a  performance de Jacarei  regrediu  dois patamares,  situando-se  na

faixa  de  desempenho  C+,  que  reflete  o  nivel  intermediario de  adequagao  das

politicas    ptiblicas   da    area    em    relagao    as    injung6es    normativas    e    aos

parametros  tecnicos  que  disciplinam e  orientam sua  concepgao  e  a  execugao

das respectivas ag6es.

De acordo com a  i-Amb,  a  municipio  nao instituiu lei disciplinando

a   projbigao   de   queimada   urbana;   nao   possui   cronograma   de   manutengao

preventiva  ou  de  substitui9ao  da  frota  municipal;  nao  esta  habilitado  junto  ao

Conselho    Estadual    do    Meio    Ambiente    -    CONSEMA    para    licenciar    os

empreendimentos  de  impacto  local;  nao  atendeu  aos  prazos  de  cumprimento

das metas do  Plano Municipal de Saneamento  Basico e do  Plano Municipal de

Gestao  lntegrada  de  Res[duos  S6Iidos  (PMGIRS);  nao  realiza  monitoramento  e

avaliaeao  das  ag6es  e  metas  contidos  em  seu  Plano  Municipal  de  Gestao

lntegrada de  Residuos  S6lidos (PMGIRS). Alem disso,  nem todas as regi6es do

municipio  sao  atendidas  pela   coleta  seletiva  de   residuos  s6lidos,   que   nao

ocorre de forma programada, em determinados horarios e dias da semana.

No   tocante   a   politica   de    protecao   dos   cidadaos   contra

desastres,  as deficiencias apuradas em 2019 determinaram a queda da faixa
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de  desempenho  registrada  no  tlltimo exercicio:  de  8 para  C.  De acordo  com  i-

Cidade,  a  Prefeitura:  nao  possui  Conselho  Municipal  de  Protegao  e  Defesa

Civil    devidamente    regulamentado;    nao    realiza    ag6es    para    estimular    a

participacao   de   entidades   privadas,   associag6es   de   voluntarios,   clubes  de

servig3s,   organizag6es   nao   governamentais   e   associag6es   de   classe   e

comunitarias;   nao   possui   Plano  de  Contingencia   Municipal  -  PLANCON   de

Defesa  Civil;  nao disp6e de estudos atualizados acerca da  seguranga  de suas

escolas  e  unidades  de  saLlde;  nao  elaborou  o  Plano  de  Mobilidade  Urbana.

Ademais,   nem  todo  calpemento  ptlblico  possui  acessibilidade  para  pessoas

com  deficiencia  e  restrigao  de  mobilidade  e  nem todas  as  vias  ptlblicas estao

devidamente   sinalizadas   de  forma   a   garantir   as   condie6es  adequadas  de

seguranpe na circulagao.

Ja   em   relagao   a   gestao   fiscal   (i-Fiscal),   Jacarei   reeditou   a

performance  lograda  na  edigao  anterior  do  lEGM,  mantendo-se  na  faixa  de

desempenho  que  classifica  a  gestao  como  "efetiva"  (conceito 8).  Ainda  assim,

persistem  algumas   impropriedades   -  como  a  ausencia  de  recursos  oreamentarios
destinados  prioritariamente  as  fiingdes  da  administrapao  tribufana;  a  nao  disponibl.lizagao  de

treinamentos  especificos  aos  fiscais tributarios,  bern comc]  a  aiisencia  de  Plane  de  Cargos e

Salariae;  a falfa  de  revisao  periedica  do  Cadastro  lmobiliario,  os dados  da  Planta  Generica de

Valores (PGV)  e do Cadastro  lmobiliario  nao atualizam  autc>maticamente a  base de calculo do

lpTU;  nao sao adotadas aliquotas progressivas na cobranca do lpTU etc.-Cuja  Superaeao

concorrefa de  maneira  relevante tanto  para a  recrudescimento  da  eficacia  dos

esforgos     arrecadat6rios      realizados      pelo     municipio     quanto      para      o

aperfeieoamento  dos  mecanismo  de  controle  e  programagao  dos  fluxos  de

receitas e despesas orgamentarias.

Atinente   ao   gerenctamento   dos   recursos   em    tecnologia   da

infomaeao  (i€ov Tl),  as  ag6es promovidas pelo municipio  asseguraram-lhe a

obtengao  do  conceito  a+.  AInda  assim,  as  falhas  remanescentes - ausencia de

urn  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  lnformagao  (PDTl)  e  de  urn   Plano  de  Contlnujdade  de

Servjgos  de  Tl;  o  site  da  Prefeitura  nao  disp6e  de  acessibilidade  de  conteudo  para  pessoas

com deficiencia -  denotam a  necessidade de  refinamento  da  estrutura  mobilizada

para a manutengao e o desenvolvimento das ferramentas e solug6es utilizadas

pelos 6rgaos e entidades que integram a administragao municipal,  es forgo que,
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tendo em vista a simplificagao e a racionalizagao de processos que tecnologias

dessa   natureza   proporcionam,   concorrera,   de   maneira   apreciavel,   para   a

redugao  de  custos  e  a  ampliaeao  da  populagao  beneficiada  pelos  servigos

oferecidos pelo Poder Pdblico.

Diante dos  dados  coletados  pelo  lEG-M,  advirto  a  Prefeitura  de

Jacarei   que   multiplique   os   esforgos   destinados   a   aprimorar   as   condig6es

operacionais  de  seus  6rgaos  e  entjdades,  de  modo  a  elevar  a  eficiencia  e  a

qualidade    dos    servigos    prestados    a    sua    populagao,    sem    prejuizo    do

adensamento  da  transpatencia  e  da  participagao  social  na  elaboragao  das

politicas  publicas  municipais  -  tare fas  para  as  quais  os  quesitos  abordados

pelo indice encerram urn pertinente e fundamentado roteiro.

2.3                   Em     relaeao     aos     Resultados     Econ6mico-Financeiros,     a

execugao  orgamentaria  mostrou-se  deficitaria  em  R$  48.388.368,09  (6,64%  da

receita efetlvamente arrecadada de R$ 729,180.417,14):

EXECuCAOORCAMENTARIA VALORES

(+)  RECEITAS  REALIZADAS R$     729.180.417,14

(-)  DESPESAS  EMPENHADAS R$      745.592.039,15
-)  REPASSES DE  DUODECIMOS A CAMARA R$        25.126.000,00

+)  DEVOLU¢AO  DE DUODECIMOS DA CAMARA R$           3.187.582,30

(-) TRANSFEReNciAs  FiNANCEiRAs A ADMiNlsTRACAO  iNDiRETA R$        10.038.328,38

RESU LTAD0 DA EXECU CAO ORCAMENTARIA -Fi$       48.388.368,09 -6,64%

0 resultado financeiro tambem apresertou deficit, no montante

de  R$ 49.601.290,87,  equivalente a  21  (vinte e urn) dias de arrecadagao (RCL)4 e

significativamente  superior  ao  ja  desfavoravel   resultado  obtido   no  exercicio

anterior:

Resultado§ Exercicio em exame Exercicio anteriol. %
Financeiro RS                   (49.601.290,87) F{S              (17.254.186,18) 187,47%
Econ6mico R$                 361.090.133.20 R$            50.322.743,05 617,55%
Patrimonial F`$                   595.83_Q,318.,_18. Fts A    `   249.9|Q_.Z15._7Q 13£L42%

` RCL de 2019 =  R$ 822.353,396,39 + 12  mese8 + 30 dias = R$ 2 284 314,99 par dia de arrecadagao

Resultado Financelro =  -R$ 49.601.290,87 + R$  2.284.314,99  = 21,71  dias  de  arrecadacao
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Muito    embora    meregam    a    devida    atengao    por    parte    da

Administragao  Municipal,  situam-se estes resultados,  ainda,  dentro da  margem

tolerada  por  esta  E.  Corte,  nao  tendo  sido  consjderados  graves  o  suficiente

para ensejar a  reprovagao das contas,  segundo analise da  area  especializada

da   ATJ,   que   indicou   rresultarem   os   deficits   orgamentario   e   financeiro   da

frustragao de receitas derivadas de convenios.

0  saldo  da  divida  de  curio  prazo  aumentou  56,70%,  passando

de R$   67.771.028,38   para   R$   106.194.534,86,   nao   possuindo   a   Prefeitura

recursos  disponiveis  para  o  total  pagamento  de  suas  dividas  de  curto  prazo

(lndice de Liquidez lmediata = 0,53).

Nos  termos   do  artigo  59,   §   1°,   I,   da   Lei  de   Responsabilidade

Fiscal,   o   municipio  foi   alertado  tempestivamente,   por   10  (dez)  vezes,   sobre

desajustes  em  sua  execugao  orcamentaria,  entretanto,   nao  foram  tomadas

providencias    para    contingenciar   os   gastos    nao    obrigatorios    e    adiaveis,

mediante limitaeao de empenho e movimentagao financeira, como estabelece o

artigo 9° da LRF.

Os  investimentos  realizados  corresponderam  a  6,15%  da  receita

arrecadada total.

A   divida   de   longo   prazo   decresceu    (5,4o%)   em   relagao   ao

exercicio  de  2018  (de R$  371`108.352,78 para  R$  351070.661,54),  contudo,  a  queda

no   passjvo   de   longo   prazo   nao   6   indicativa   de   que   o   endividamento   da

Prefeitura tern diminuido,  uma vez que as obrigag6es gerais de 2019 sao 4,2%

maiores  do  que  as  do  exercicio  anterior.  Alem  disso,  em  2020,  a  Prefeitura

assumiu novas dividas, como o acordo de parcelamento previdenciario junto ao

lnstituto de Previdencia local,  no valor de  R$ 10.800.950,61  (CADPREV 100/2020),

bern    como     nova     contratagao     de     empfestimo     junto     ao     Banco     de

Desenvolvimento  da  America  Latina/Corporagao  Andina  de  Fomento  (CAF),  no

valor de USD 60 milh6es de d6lares.

Sobre  os  precat6rios,  o  municipio  esta  enquadrado   no  Regime

Ordinario,   tendo   quitado   o   montante   de   R$   3.089.185,14   no   exercicio   em

exarne:
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REGISTRO  CONT^RIL  DA DIVIDA DE  PRECAT6RIOS

Valor atualizado ate  31/12 do exercicio anterior R$                 2. 927.857, 92
Valor da atualizagao monet6ria ou inclus6es efe!uadas no exercrclo em exame F`$                         161.327,22

Valor cancalado RS
Valor pago 8$                 3.089.185,14

A]ilstes da Fiscalizap5o F3S

Saldo atuali2ado em 31/12 do exerc[cie emexame RS

V®rdeac6®s

1 0 Balanap Patrimonlal registra, corretamente, a diuda de precat6rios? Slm

2
a Balaneo Patrlmonlal registra, corretamente, os saldos financelros exst8ntes nas

S\lT'contas bancarias junto ao(s) Tnbunal(Is)?

3 0 TJSP atesta a sufiaencia dos dep6sitos de competencla do erercJ'aa fiscalizado? Slm

4 Em  caso de acordos diretos  com  os credoree, houve regular pagamento no exercielo em
Slmexame?

0 municipio pagou todos os requisit6rios de baixa monta vencidos

no exercicio:

REOUISIT6RIOS  DE BAIXA MONTA

Valor atual[zado at6 31/12 do oxercicio anterior R$                 940.812,33

Valor da atualizaeao monetaria ou inclusao efetuadas  no exercicici em  exame Fis

Valor cancelado F3S

Valor pago Pl$                   940.812,33

Aiustes efetuados pela Fiscaltza¢ao RS

Saldo atualizado om 31/12 do exercicio em exame RS

0  resultado  da  execugao  orgamentaria  e  os  investimentos,  em

cada exercicio, apresentaram os seguintes percentuais:

Exereicio
Resultado da execugao Percentua[ do resultadodaexecu§aoongamentaria Percentual de

orcamentiria investlm®ntos

2019 Deficit  de  R$ 48.388  368,09 J3,64% 6,15%

2018 Deficit  de  R$ 26.093.768,35 -3,79% 3,05%
2017 Deficit  de  R$  541.019,43 -0,08% 2,81%

2016 Deficit  Fi$ 2 692.342,68 -0,43% 3,05%

As   alterag6es   realizadas   no   Ongamento   alcangaram   o   total

de  R$  149.416.461,21,  equivalente  a   15,57%  da  despesa  inicialmente  fixada,

inferior   ao   limite   estabelecido   pelo   artjgo   6°,    inciso    I,    ali'nea   "a",    da   Lei

Milnicipaln°      6.248,      de      28-12-2018:      20%5,      percentual      que      excede

S  Art.  6°`  Na forma do que dispoe  a  §  8a do  art.165  da  Constituicao da  Regivbliea  Federativa  do  Brasil,  bern coma  a

inciso  I  do  art-go 7° da  Lei  Federal  ri° 4.320/64  e da  Lei  Complementar n°  101  de  04  de  maio  de  2.000, flea  o  Poder
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significativamente o indice de inflagao registrado no perfodo,  referencia que,  de

acordo  com  o  entendimento  pacificado  desta  Corte,  deve  limitar a  expressao

financeira  das  despesas  nao   previstas  orginalmente   na   pega  orcamentaria

aprovada pelo Legislativo municipal,

Tendo  em  vista,  entretanto,  que  esse  redesenho  orcamentario

nao   chegou   a   ocasionar   desajuste   fiscal,   entendo   possa   a   questao   ser

conduzida   ao   campo   das   advertencias,   tanto   na   elaboragao   quanto   na

execugao do orgamento.

2.4                   No que concerne aos Encargos sociais, a munidpalidade deixou

de   recolher   a   totalidade   das   contribuig6es  devidas   ao   Regime   Pr6prio  de

Previdencia   Social   (RPPS)   no  exercicio,   nao  efetuando  o   recolhimento  das

parcelas incidentes nos meses de agosto/2019 a dezembro/2019 e  13° salario.

0   municipio   firmou   a   acordo   de   parcelamento   CADPREV   n°

100/2020,   em   17-02-2020,   para   parcelamento   das   contribuig6es   patronais

devidas ao  lpMJ,  referente as competencias de agosto/2019 a dezembro/2019

e  130  salario,  no  montante  de  R$  10.800.095,06,  em  10  (dez)  parcelas  de  R$

1.080.095,06, a partir de margo/2020.

0 RPPS e administrado pelo lnstituto de Prevjdencia Municipal de

Jacarei -lpMJ, cujas contas estao abrigadas no Processo TC-003030.989.19.

A  instrugao  da  mat6ria  indicou  que  o  RPPS  e  o  lNSS  tern  R$

303.907.422,57   em   haveres   com   a   Prefeitura,   resulfantes   de   acordos   de

parcelamento     de     debitos     de     contribuig6es     patronais,     empfestimo     e

desfazimento   de  dagao  em   pagamento,   cujo   cumprimento   mostrou-se  em

ordem,  conforme  documentos  apresentados  pela  Origem  e  confirmados  pela

Fiscalizagao.

Dessa  forma,  o  quadro  abaixo  demonstra  a  consolida?ao  das

dividas previdendarias decorrentes de acordos de parcelamento:

Executivo,   compreendenclo  a  Admlnistrapao  Direta  e  lndireta,   e  tambem   a  Pocler  Legislativo,   dentro  do  momante
estabelecido em seus respectivce ongamentos,  autorizadce a.
I - Abiir creditce suplernentare§ :
a)  ate  20%  (vinte  por  canto)  do total da despesa  fixada,  efetuar remanejamento  ou transferencia  de recursos  de  uma
categorja de programa para  outra, de uma  unidade orgamenl6ria  para outra ou de urn drgao para outro, desde que nao
inviabllize pro|etos  em andamento;
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Ftyc®ho®nto

VaJOI. coFdrcQhoento Sane t*v®tor ®m §aHo Ebv®dor .in Saldo Oev®doi. ®m Saldo lbrod®i ®in

(confom® pacoade)
3in2unl7 31Hrm® $1/12rm ||rm212020

cADPREv 944rao 1 7 R$          8.716  918,55 R$           3.417.454,91 R$          2643 018,72 R$         1.495,392,48 R$        1.495.392,48

CADPREV 106/2009 F}$          2 240.932,09 R$           3.219`261,99 R$          3.156 969,66 R$        3,056  369,46 R$       3056369,46

cAIPREv g8rao 1 o F`$       54.386696,83 R$        80,911471,94 R$       79930,092.62 R$      78`057652,97 R$     78.057.652,97

CAIPREV 97A2010 R$      86387562,67 R$      187.325.091,70 R$    198310710,55 F{$    209.145.540,37 R$   209145.540,37

Acordo RFB 21  037.030 R$              293.974,15 a R$             293 974,15 R$         1,351516,68 R$        1351516,68

CAI PR Ev 1 oore020 R$       10.800.950.61 0 0 0 R$      10800.950,61

TOTAL Fts   ie2827.Oe4ae R$    274fl73.2eo,a4 rs    284334`765.70 es   293.iesA7i,se R$  309.907+cezji7

valores  atuallzErdos com  multas e juro§

CADPRE\/ 100/2020 -Parce lamento de contribui¢6es patronais devidas ao lpMJ,

agosto/2019 a dezembro/2019 e 139 sal ario. Assinado em 17/02/2020.
Valor total parcelado: R$ 10.8cO.950,61

Quantidade de parcelas:  10 parcelas de R$ 1.080.095,06, a partir de marco/2020.
Parce I as devldas no exe rcicio: 10

Pagas no exercieio: 0

lnformou  a  Fiscalizagao  que  o  munieipio disp6e do  Certificado  de

Regufaridade    Previdenciarfa    (valido   ate   i2ro3-2o22),    atestando   que    o   ente

federativo  se  encontra  em  situagao  regular em  relagao  a  Lei  n° 9.717,  de  27-

1 1 -98 .

Alnda que o atraso rro  recolhimento de encargos sociais con figure

conduta  inadequada da Adrrinistraeao,  a jurisprudencia desta  Corte de Contas

tern exceocionalmente relevado a falha se o gestor providencia o parcelamento

da  divide,  ao  inv6s  de  permanecer  inerte  frente  a  impropriedade.  Ademais,  a

Fiscalizagao nao indicou qualquer irregularidade  nos pagarnentos dos acordce,

que estao sendo oumpridos.

Assim,      na     esteira     das     decis6es     profendas     nos     TC's

0004060.989.16  e  004065.989.166,  considero que  este  apontamento  possa  ser

relevado.

2.5                    Par fim,  as demais  impropriedades  relatadas,  ainda  que  ensejem

a  enissao   de   advertchcias  para   que   o   Executivo   Municipal   promova   sue

regularizagao,   nfro   se   revestem   de   gravidade   suficrente   para   maoular   a

totalidade dos presentes demonstrativos.

6   TC-004060.989.16 -Prefeitura  Municipal  de  Sales  OIIveira  -Sessao  da  Colenda  Prlmelra  Camara  em  18-09-18  -

Relator E.  Conselheiro EDGARD CAMARGO  RODRIGUES.
TC-004065.989.16 -Prefeltura  Municlpal de  Santa  Branca  -Sessao  da  Colenda  Primeira  Camara  em  08-05-18 -

Relatora E   Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES.
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2.6                    Diante   do   exposto,    voto    pela   emissao   de    parecer   pfevio

favofavel a aprovagao das contas da  Prefeitura  Munidpal de  Jacarei,  relativas

ao exercicio de 2019.

2.7                   Determino, a margem do parecer, a expedigao de oficio ao chefe

do Executivo com as seguintes advert6ncias:

-   Empreenda as medidas  necessarias a  melhoria dos  indices  de

formagao do lEGM, dando enfase aos pontos destacados pela Fiscalizagao.

-   Providencie  o  efetivo  funcionamento  do  Sistema  de  Controle

lnterno,   com   vista   ao   pleno   desempenho   de   suas   fune6es   institucionais,

cuidando de sanar as impropriedades por ele apontadas.

-   Observe o disposto no artigo  165,  § 8°, da Constituigao  Federal

na  elaboragao  do  projeto  de  lei  orcamentaria,   uma  vez  que  a  limitagao  da

autorizagao  para  abertura  de  creditos  adicionajs  e  medida  de  prudencia  fiscal

que  evita  que  o  orgamento  se  tome  uma  pepe  de  ficgao,  alem  de  contribuir

para o equilibrio das contas  (Comunicados SDG n°S 18 e 32/2ol 5).

-  Acompanhe  rigorosamente  a  gestao  orgamenfaria,  nos termos

do  artigo  1°,  §1°,  da  LRF,  promovendo  esforgos  fiscais  para  obter  equilibrio

entre receitas e despesas.

-   Atente  para  a  situagao  do  endividamento  a  longo  prazo  pela

assuneao de novo emprestimo junto a CAF.

-   Recolha  os  encargos  sociais  mos  prazos  de  vencimento,  de

modo  a  evitar despesas com  multas e juros que  oneram desnecessariamente

os cofres ptlblicos.

-  Aprimore  a  gestao  de  pessoal,   corrigindo  as  irregularidades

apontadas  em  relagao  aos  servidores  demissiveis  ad  nufum  na  assessoria

juridica da Prefeitura, em afronta ao artigo 37,11, da CF.

-   Formalize    os     procedimentos    licitat6rios,     bern    como     os

processos  de  dispensa  e  inexigibilidade,  com  estrita  observancia  da  Lei   n°

8.666/93  e  da  jurisprudencia  deste  Tribunal,  efetuando  pesquisas  de  pregos
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consistentes,   de   modo   a   atender   aos   principios   da   economicidade   e   do

interesse pL]blico.

-   Corrija    as    impropriedades    na    prestagao    de    contas    dos

adjantamentos.

-   Envide  esforgos   para  eliminar  o  deficit  de  vagas   no  ensino

infantil.

-   Diligencie para que seja suprida a ausenda de Auto de Vistoria

do Corpo de Bombeiros -AVCB nas unidades de ensino e saode.

-   Empreenda as medidas necessarias a regularizaeao das falhas

identificadas  pela  Fiscalizaeao  Ordenada  que  analisou  a  Unidade  de  Pronto

Atendimento Parque Meia  Lua.

-  Assegure o estrito cumprimento da  Lei de Acesso a  lnformagao

e da  Lei da Transparencia  Fiscal.

-   Efetue  ajustes  para  garantir  a  fidedignidade  das  informag6es

inseridas no  banco de  dados do Sistema AUDESP,  em  atengao aos principios

da transparencia e da evidenciagao contabil.

-   Atenda integralmente as normas e decis6es deste Tribunal.

-  Adote    providencias    efetivas    visando    sanear    as    demais

impropriedades apontadas no relat6rio da  Fjscalizagao.

A     Fiscalizagao    devera     verificar,     na     pr6rdma     inspeeao,     a

implantagao das providencias regularizadoras noticiadas.

2.8                    Esta  deliberaeao  nao  alcanga  os  atos  pendentes  de  apreciagao

por este Tribunal.

Sala das Sess6es, 23 de novembro de 2021.

SIDNEY ESTANISLAU  BERALDO

CONSELHEIRO
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(AIualizada ate a Emenda n° 78. de 22 de iunho de 2022

VII - autorizar a concessao de servigos ptiblicos;
VIII - autorizar a concessao de direito real de uso de bens municipais;
IX - autorizar a concessao administrativa de uso de bens municipais;
X - autorizar a alienapao de bens im6veis;
XI - autorizar a aquisigfo de bens im6veis, salvo quando se tratar de doapao sem encargo;
XII  -  deliberar  sobre  os  projetos  propostos  pelo  Executivo  para  criapao,  transforma?ao  e

extin9ao de cargos, empregos e fung6es phblicas, vencimentos, remunerapfro e respectivas atribuig6es;
XIII - fiscalizar convenios celebrados com entidades ptiblicas ou particulares;
XIV - autorizar a celebrapao de cons6rcios com outros Munici'pios;

(inciso    declarado
inconstitucional -ADIN n° 2184316-27.2017.8.26.0000 -Emenda n° 43/2000)

XVIII - deliberar sobre normas urbanisticas;
XIX - legislar sobre mat6ria tributina do Municipio;
XX -1egislar sobre tombamento de patrim6nio hist6rico e cultural do Municlpio.

• reda€ao do art.  27  e  incisos   alteradas pela Emenda n° 43,  de 02  de oufubro de 2000
• incisos XIX e XX acrescidos pela Emenda n° 70, de 15 de dezembro de 2016

Artigo  28  -  Compete  privativamente  a  Camara  Municipal  exercer  as  seguintes  atribulg6es,
dentre outras :

I      -    elegersuaMesa;
11     -elaborar o Regimento Intemo;
Ill   -    organizar os servigos administrativos intemos e prover os cargos respectivos;
IV    -   dispor   sobre   sua   organizapao,   funcionamentl,   policia,   criapao,   transformapao   ou

extingfro  de  seus  cargos,  empregos,  fung6es  e  servi?os,  observado  o  disposto  na  Lei  de  Diretrizes
Oxpamentdrias;

V     -    conceder licenea para tratar de assuntos particulares ou para o desempenho de miss6es
de carater cultural ou de interesse do Municfpio, ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;

VI   -    autorizar  o  Prefeito  a  ausentar-se  do  Municipio  por  mais  de   15  (quinze)  dias,  por
necessidade do servigo;

VII - tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando, no prazo mdximo de 60 (sessenta) dies
contados  de  sua citapao,  sobre  o parecer  do  Tribunal  de Contas  do Estado,  observados os  seguintes
preceitos:

a)   a  citapao   do   Prefeito   sera  feita   atrav6s   de   oficio,   oferecendo-1he   a  oportunidade   de
apresentar, perante as pertinentes  Comiss5es Permanentes do Legislativo,  sua defesa escrita e provas
documentais,  no  prazo  de   15   (quinze)  dias,  sendo  que  tambem  devefa  ser  comunicado,  com  a
antecedencia minima de 7 (sete) dias, da data e horalio da sessao legislativa de julgamento das contas,
onde  ser-lhe-a concedido o tempo  de 30 (trinta) minutes para, pessoalmente ou representado por seu
advogado devidamente constituido, sustentar defesa oral;

b) no caso de ex-Prefeito aplica-se tambem o disposto neste inciso, podendo a citapao ocorrer
por meio de oficio ou de publicapao no Boletim Oficial do Municipio;

-10-
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(Atualizada ate a Emenda nc' 78. de 22 de junho de 2022

(Obs.:   A   alinea    "b"    original   foi   declarada   inconstitucional   pela   ADIN   na   2189951-
23.2016.8.26.0000. Depots, o inciso VIl recebeu nova reda¢ao pela Emenda n° 72/2017.)

c)  decorrido  o  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  sem  deliberapfo  pela  Cinara,  as  contas  serao
automaticamente  incluidas  na  Ordem  do  Dia de  sessfo  ordindria  imediata ao  vencimento  do  prazo,
sobrestando-se as demais proposi€6es, ate que se ultime a votapao;

d) o parecer do Tribunal somente deixara de prevalecer por decisao de dois tengos dos membros
da Cinara;

e) rejeitadas as contas, serao estas, imediatamente, remetidas ao Ministerio Phblico para os fins
de direito;

I)  as  Comiss6es  Permanentes  do  Legislativo  terao  o  prazo  de  30  (trinta)  dias,  contados  da
citapao  do  Prefeito,  para  emissao  de  parecer,  que  deverd  concluir  pela  rejeigfro  ou  aprovapao  das
Contas;

g) os prazos constantes deste inciso nfro correm mos recessos parlamentares.
VIII -  decretar a perda do mandato do Prefeito,  do Vice-Prefeito e dos Vereadores, mos casos

indicados na Constituigao Federal, nesta Lei Organica e na legislapao federal aplicavel;
IX  -  iniciativa  de  lei  para  fixapao  da  respectiva  remunerapao  de  seus  cargos,  empregos  e

fung6es, observados os parametros estabelecidos na Lei de Diretrizes Ongamentdrias;
X     -    proceder  a  tomada  de  contas  do  Prefeito,  atrav5s  de  comissfro  especial,  quando  nfro

apresentadas a Cinara, dentro de 60 (sessenta) dias ap6s a abertura da sessao legislativa;
XI -  fiscalizar convenios, acordos ou quaisquer outros instrumentos similares celebrados pelo

Municipio;
XII -    estabelecer e muder temporariamente o local de suas reuni6es;
XIII - deliberar sobre todas as proposig6es submetidas ao Plenario da Camara;
XIV -  deliberar sobre o adiamento e a suspensao de suas reuni6es;
XV -    criar comissao parlamentar de inquerito sobre fato determinado e prazo certo, mediante

requerimento de 1/3 (urn tereo) de seus membros;
XVI-conceder   titulo    de    cidadao    honorario   ou   conferir   homenagem   a   pessoas   que

reconhecidanente tenham prestado relevantes servigos ao Municipio ou nele se destacado pela atuapao
exemplar na vida pdblica e particular, mediante proposta aprovada pelo voto de 2/3  (dois ter¢os) dos
membros da Cinara;

XVII - solicitar intervengao do Estado no Municipio;
XVIII -julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, mos casos previstos em lei;
XIX -fiscalizar  e   controlar  os   atos   do   Poder  Executivo,  inc[uidos  os  da  Admihistracfro

Indireta; (texto original)

11.2015.8.26.0000      Emondrn° 67-/20t5)

XX -  fixar,  atravds de prQjeto de resolug5o, de acordo com os dispositivos constitucionais, os
subsfdios dos vereadores;

XXI  -  fixar,  atravds  de  lei  municipal,  de  acordo  com  os  dispositivos  constitucionais,  os

-11-
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11 -        que   delegar  a   outro   6rgao   atribuie6es   privativas   do
Legislativo;

Ill-       manifestamente      ilegal,      inconstitucional      ou      anti-
regimental,  quando assim se manifestar a Consultoria Juridica e a crit6rio do Presidente,
ap6s a aprovagao ou nao do parecer juridico.

Art. 89.           Considerar-se-a     autor    da     proposigao,     para
efeitos regimentais, o seu primeiro signatario.

Pafagrafo dnico.    Sera  permitida  a  co-autoria  em  qualquer
proposigao, desde que formalizada ate a data do protocolo.

Art. 90.           Quando,  por extravio  ou  reteneao  indevida,  nao
for  possivel  o  andamento  de  qualquer  proposigao,  a  Presidencia  determjnafa  a  sua
reconstituigao.

Art. 91.           As proposig6es serao submetidas aos seguintes
regimes de tramitagao:

I  -           urgencia;
11  -          ordinaria;

Ill-       especial.

§ 1°     Tramitarao, obrigatoriamente, em regime de urgencia:
I-         materia     orjunda     do     Prefeito,     quando     solicitada

expressamente a urgencia em sua apreciaeao;
11-          vetos;
Ill -       recursos contra atos do presidente;
lv -      destituigao de componentes da Mesa;
V-       fixagaodesubsidios;
Vl-      proposituras   de    iniciativa   da   Camara   que   tenham

assinatura de 1/3 (urn tereo) de seus membros;
Vll-     proposig6es     que     disponham     sobre     reajuste     de

vencimentos dos servidores ptiblicos municipais.
§ 2°     Tramitarao  em  regime  ordinario  todas  as  proposig6es

nao enumeradas no paragrafo anterior,  salvo se a Plenario considefa-las em regime de
urgencia.

§ 30     0   requerimento   de   urgencia   sera   obrigatoriamente
subscrito por,  pelo menos,  1/3 (urn tergo) dos membros da Camara e sera submetido a
deliberagao do Plenario, desde que a propositura esteja com o competente parecer das
Comiss6es Permanentes.

Art. 92.           Tramitarao   em    regime   especial   os   c6digos,
estatutos, orgamentos e o parecer ptevio do Tribunal de Contas.
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Ill-       regulamentagao      ou      fixagao      do      subsidio      dos
Vereadores.

§6°     Nos   projetos   de   competencia   da   Mesa   nao   serao
admitidas  emendas  que  aumentem  a  despesa,  salvo  quando  tratarem  de  fixagao  de
remuneragao e forem assinadas pela maioria absoluta dos membros da Camara.

Art.95.           A     materia     constante     de     projeto     rejeitado
somente podera constituir objeto de novo projeto na mesma sessao legislativa mediante
proposta  da  maioria  absoluta  dos  membros  da  Camara,  ressalvadas  as  materias  de
iniciativa exclusiva.

Art. 96.           Projeto  de   Decreto   Legislatjvo  e  a   proposieao
destinada a  regular materia que exceda  os  ljmites da economia  interna  da  Camara,  de
sua  competencja  privativa  e  nao  sujeita  a  saneao  do  Prefeito,  sendo  promulgada  pelo
Presidente.

Pafagrafo tlnico.    Constituem  obrigatoriamente  mat6rias  de
Decreto  Legislativo a  concessao de  homenagens  e a aprovaeao  ou  rejeigao de contas
do Prefeito.

Art. 97,           Projeto  de  Resolugao  6  a  proposigao destinada
a regular assuntos da economia interna da Camara.

Pafagrafo tlnico.    Constituem  obrigatoriamente  materias  de
Projeto de Resolugao a destitui9ao dos membros da Mesa e a elaboraeao e reforma do
Regimento lnterno.

Art. 97-A.      A camara divulgafa, em seu enderego eletr6nico
(site)  na  internet,  o  teor  dos  projetos  protocolados  no  Legislativo,  tanto  de  autoria  dos
Vereadores   como   oriundos   do   Executivo   Municipal,   com   exceeao   daqueles   cuja
tramitagao nao permita a publicidade antecipada.

Art. 97-a.      A  Camara  mantefa  urn  forum  em  seu  site  para
que  os  municipes  interessados  possam  manifestar a  sua  opiniao  quanto  aos  projetos
em  tramitagao  no  Legislativo,  ben  como  votar favoravel  ou  contrariamente  a  cada  urn
deles, cujo resultado sera anexado ao respectivo projeto.

Art. 98.           0     Prefeito     podera     solicitar     urgencia     para
apreciagao de projetos de sua iniciativa.

§1°     Solicitada    a    urgencia,    a    Camara    devefa    votar   a
propositura  em  ate   15  (quinze)  dias  corridos,   contados  da  data  em  que  for  feita  a
solicita?ao.
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§1°     A   materia   sujeita   ao   processo   secreto   de   votagao
constafa da Ordem do  Dia ap6s aquelas sujeitas ao voto aberto,  sendo referida apenas
pelo  respectivo  ndmero  de  processo,  nao  se  aplicando  o  disposto  no  artigo  77  deste
Regimento lnterno.

§2°     A   deliberaeao   nos   termos   do   inciso   11   devefa   ser
solicitada quando do protocolo da propositura.

§ 3°     A  manifestagao  de  voto  utilizando  o  processo  secreto
de  votagao  sera  realizada  por  meio  de  c6dulas,  na  Secretaria  Legislativa,  logo  apds  o
termino da  apreciaeao das proposituras sujeitas ao voto aberto constantes ou  incluidas
na Ordem do Dia,  aproveitando-se o qu6rum que instaurou a mesma.

§ 4°     Anunciado,  pelo  Presidente,  o  inicjo  do  procedimento
de  voto  por  meio  do  processo  secreto  de  votagao,  cada  Vereador devefa  dirigir-se  a
Secretaria Legislativa para manifestar seu voto.

§5°     Findo  o  procedimento  de  voto  por  meio  do  processo
secreto  de  votagao,  os  votos  serao  apurados  pelo  Secrefario-Diretor  Legislativo,  em
presenga  do  autor  da  propositura  e  de  urn  dos  Secretarios  da  Mesa  Diretora  ou  do
Presidente.

§6°    Ap6s    a    apuragao,    as    respectivas    c6dulas    serao
acondicionadas   em   envelope    lacrado   e   identificado   com   os   dados   relativos   ao
correspondente processo legislativo.

§ 7°     No caso de materia submetida ao processo secreto de
votagao,  constafao  da  respectiva  Ata  Resumida  de  Sessao  apenas  o  ndmero  e  ano
referentes ao processo legislativo e se a propositura foi aprovada ou rejeitada.

Art.121A.      Revogado (Resolugao n° 704, de 20/08/2015).

Art.122.        As deliberag6es da camara serao tomadas:
I -          pela maioria simples;
11  -        pela maioria absoluta dos membros;
Ill -       por2/3 (doistergos) dos membros;
lv-      por   aclamagao,   a   crjterio   da   Presidencia,   mediante

consulta  ao  Plenario,  exclusivamente  em  projetos  de  denominaeao  de vias,  pr6prios e
logradouros ptlblicos.

§ 1°     As  deliberag6es,  salvo  disposigao  em  contrario,  serao
tomadas  por maioria  simples,  presente,  pelo  menos,  a  maioria  absoluta  dos  membros
da Camara.

§ 2°     Dependerao do voto favoravel da maioria absoluta dos
membros da Camara, a aprovagao e as alterag6es das seguintes materias:

I  -           Plano  Diretor;
11-          C6digos;
Ill-       Estatutos.

§ 3°     Dependerao  do voto  favofavel  de  2/3  (dois tengos)  dos
membros da Camara:

1 -         Revogado.
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11 -        concessao  de  titulo de  cidadania  ou  qualquer honraria
ou homenagens a pessoas;

Ill -       aprovagao de representagao,  solicitando a alteragao do
nome do Municipio;

lv -      destituigaodos membros da Mesa;
V-       cassagaodemandato.
§4°     Os   vetos   somente   serao   rejeitados   pelo   voto   da

maioria  absoluta e a  parecer do Tribunal  de Contas,  pelo voto de 2/3 (dois tergos) dos
membros da Camara.

SECAO 11
Do Encaminhamento da Votaeao

Art.123.        Sera  assegurado  a  cada  bancada,  pelos  seus
lideres,  o  encaminhamento  da  votaeao  para  orientar  seus  pares  quanto  ao  merito  da
materia a ser votada.

Pafagrafo tlnico.    Ainda que haja no processo Substitutivos,
Emendas e Subemendas,  have fa apenas urn encaminhamento de votaeao que versafa
sobre todas as suas pegas em conjunto.

SEC^O Ill
Dos Processos de Votagao

Art.124.         Sao tres os processos de votagao:
I  -          simplificado;
11  -           nominal;

Ill  -       secreto.

§1°      0    processo    simplificado    de   votaeao    consiste    na
simples  contagem  de  votos  devendo  o  Presidente  submeter  a  materia  ao   Plenario,
convidando os Vereadores que estiverem de acordo a permanecerem como estao e os
que forem contrarios a levantarem o brago.

§ 2°      O processo  nominal de votagao consiste na contagem
de  votos  favoraveis  e  contrarios,   com  a   consignaeao  do   nome  e  do  voto  de  cada
Vereador.

§ 3°      Far-se-a,  obrigatoriamente,  a votagao nominal para:
I -      destituigao dos membros da Mesa;
11 -     cassagao de mandatos;
Ill-todas   as   proposituras   constantes   da   Ordem   do

previamente   distribuida   e   as   que   venham   a   ser  incluidas,   exceto   as   votag6es
denominag6es   de   pr6prios,   vias   e   logradouros   pdblicos   que   ficarao   a   crit6rio
presidencia, que podera faze-las por aclamagao.
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§5°     As     emendas    ao     projeto     de     Lei     de     Diretrizes
Orcamentarfas   nao   poderao   ser   aprovadas   quando   incompativeis   com   o   Piano
Plurianual.

§ 6°     A  Sessao  Legislativa  Ordinaria  nao  sera  interrompida
sem a aprovaeao dos projetos de Leis de Diretrizes Orpementarias, do Oreamento Anual
e do  Piano Plurfanual.

§ 7°     0  Prefeito podera  propor modificag6es aos projetos de
que trata este artigo, desde que ainda nao iniciadas suas votag6es.

CApiTULO Ill
Da Prestagao de Contas

Art.131.         Recebidos  o  parecer e seus anexos do Tribunal
de Contas,  cabers ao Presidente cumprir o seguinte rito administrativo:

I   -   Autuar   a   documentaeao   recebida,   dando   origem   ao
Processo de Julgamento de Contas do Executivo;

11  - distribuir c6pias  do  processo  as  Comiss6es  Permanentes
de  Constituieao  e  Justice  e  de  Finangas  e  Ongamento,  que  emitirao  parecer  em  30
(trinta) dias ap6s a citaeao do Prefeito;

111  -simultaneamente  a  distribuigao junto  as  Comiss6es,  citar
o  Prefeito  Municipal,  atrav6s  de  oficio,  oferecendo-Ihe  a  oportunidade  de  apre§entar,
perante   as   Comiss6es   Permanentes   do   Legislativo,   sua   defesa   escrita   e   provas
documentais,  no prazo de 15 (quinze) dias;

lv  -   comunicar  aos  Vereadores   que  todos   os  termos  do
processo e  a  documentagao  correspondente encaminhada  pelo Tribunal  de Contas do
Estado de Sao Paulo serao mantidos a disposieao na Secretaria da Camara;

V  -  comunicar  o   Prefeito  Municipal,   com  a   antecedencia
minima  de  7  (sete)  dias,  a  data  e  o  hofario  da  sessao  legislativa  de julgamento  das
contas, onde ser-lhe-a concedido o tempo de 30 (trinta) minutos para,  pessoalmente ou
representado por seu advogado devidamente constituido, sustentar defesa oral.

§ 10     0  Parecer das  comiss6es sera  prolatado em  conjunto,
concluindo, com a respectiva proposigao,  pela rejeigao ou aprovagao das contas.

§2°     Expirado    o    prazo    de    prolagao    do    parecer    das
comiss6es, a materia sera incluida na Ordem do Dia da sessao seguinte.

§ 3°     Tratando-se  do julgamento  das  contas  de  ex-prefeito,
aplica-se o mesmo teor do disposto nos incisos 111 e V deste artigo.

§4°     A  citagao  de  ex-prefeito  podera  ocorrer  por  meio  de
oficio    ou    de    publicaeao    no    Boletim    Oficial    do    Municipio,    sendo    o    prazo    para
apresentagao  de  defesa  escrita  e  provas  documentais  contado  a  partir da  entrega  do
oficio de citagao ou da publicagao, a qual ocorrer primeiro.
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Art.132.         0   julgamento    das    contas   do    Prefeito    sera
procedido mediante a apreciagao do parecer pfevio do Tribunal de Contas do Estado de
Sao Paulo.

§1°    A   Camara   tera   o   prazo   maximo   de   sessenta   dias,
contados  da  citagao do  Prefeito,  para deliberar sobre  o  parecer do Tribunal de Contas
do Estado.

§ 2°    0  parecer pfevio  do  Tribunal  de  Contas  s6  deixara  de
prevalecer por decisao de dois tergos dos membros da Camara.

§ 3°    A decisao  da  Camara,  formalizada  atraves  de  Decreto
Legislativo, sefa comunicada ao Tribunal de Contas do Estado.

§4°    Rejeitadas    as    contas,    serao    estas    imediatamente
remetidas ao Minist6rio Pdblico para os fins de direito.

TiTULO IX
Dos Subsidios

Art.133.         Os     subsfdios    do     Prefeito,     Vice-Prefeito    e
Vereadores   serao   fixados   antes   da   realizagao   das   eleig6es   munjcipais,   na   forma
prevista na Constituieao Federal.

TiTULO X
Da Concessao de Homenagens

Art.134.        A concessao de homenagens atraves de Titulos
Honofarios  de  Cidadanja  pela  Camara  Municipal  de  Jacarei  facultada  aos  vereadores
durante  a   Legislatura  com   a  apresentagao  de  projetos  dar-se-a  mediante  decretos
legislativos.

§    1°       Sao   titulos    honorificos   concedidos    pela    Camara
Municipal de Jacarei:

I  - Cjdadao  Benem6rito,  destinado aos  cidadaos  naturais  da
cidade de Jacarei-SP;

11  -  Cidadao  Jacareiense,  destinado  aos  cjdadaos  nascidos
fora do Municipio de Jacarei-SP.

§    2°        0    titulo    honorifico    sera    concedido    a    pessoa
homenageada     individualmente    que    tenha     reconhecidamente    prestado    servieos
relevantes ao Municipio,  ou nele se destacado pela atuagao exemplar na vida pdblica ou
particular.

§ 3°   E  vedada  a  concessao de  homenagem  a  mais de  uma
pessoa na mesma propositura.

§ 4°  Nao sera admitida emenda a proposieao a que se refere
este artigo, salvo as de autoria do pr6prio autor.
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