RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL

Processo

: TC-004866/989/19

Entidade

: Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Assunto

: Contas Anuais

Exercício

: 2019

Prefeito

: José Carlos Fernandes Chacon

CPF nº

: 448.139.028-04

Período

: 01/01/2019 a 31/12/2019

Relatoria

: Dr. Sidney Estanislau Beraldo

Instrução

: DF-4.1 / DSF-I

Senhor Chefe Técnico da Fiscalização,

Trata-se das contas apresentadas em face do art. 2º, II, da Lei
Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1993 (Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).
Em atendimento ao TC-A-030973/026/00, registramos a
notificação do Sr. José Carlos Fernandes Chacon, responsável pelas contas
em exame (Arquivo 01 - Oficio GDF-4 n° 38-2020).
Consignamos os dados e índices considerados relevantes para
um diagnóstico inicial do município:
DESCRIÇÃO

FONTE (DATA DA CONSULTA)

DADO

POPULAÇÃO
ARRECADAÇÃO
MUNICIPAL
RCL

Site IBGE-Cidades (09/10/2020)

194.276 habitantes

ANO DE
REFERÊNCIA
2019

Audesp (09/10/2020)

R$ 343.813.481,11

2019

Audesp (09/10/2020)

R$ 339.400.927,36

2019
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Informamos que o município possui a seguinte série histórica de
classificação no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M):
EXERCÍCIOS
IEG-M
i-Planejamento
i-Fiscal
i-Educ
i-Saúde
i-Amb
i-Cidade
i-Gov-TI

2017
C+
C
C+
C+
B
C
B
B

2018
C
C
B
B
C
C
B
C+

2019
C
C
B
C+
C
C
C
C

Obs.: índices do exercício em exame não definitivos.

A Prefeitura analisada obteve, nos 03 (três) últimos exercícios
apreciados, os seguintes PARECERES na apreciação de suas contas:
Exercícios
2015
2016
2017

Processos
002524/026/15
004290/989/16
006768/989/16

Pareceres
Desfavorável
Desfavorável
Favorável

A partir de tais premissas, a Fiscalização planejou a execução de
seus trabalhos, agregando a análise das seguintes fontes documentais:
1.
Indicadores finalísticos componentes do IEG-M – Índice de
Efetividade da Gestão Municipal;
2.
Ações fiscalizatórias desenvolvidas por
seletividade (contratos e repasses) e da fiscalização ordenada;

meio

da

3.
Prestações de contas mensais do exercício em exame,
encaminhadas pela Chefia do Poder Executivo;
4.
Resultado do acompanhamento simultâneo do Sistema
Audesp, bem como acesso aos dados, às informações e às análises
disponíveis no referido ambiente;
5.

Análise das denúncias, representações e expedientes

diversos;
6.
Leitura analítica dos três últimos relatórios de fiscalização e
respectivas decisões desta Corte, sobretudo no tocante a assuntos relevantes
nas ressalvas, advertências e recomendações;
7.
Análise das informações disponíveis nos demais sistemas
do e.Tribunal de Contas do Estado;
8.
Outros assuntos relevantes obtidos em pesquisa aos sítios
de transparência dos Órgãos Fiscalizados ou outras fontes da rede mundial de
computadores.
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Os resultados das fiscalizações in loco apresentam-se nos
relatórios quadrimestrais e no presente (fechamento do exercício) que, em
virtude das limitações de locomoção causadas pela pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19), foi efetivada remotamente, por meio de todas as
ferramentas e sistemas disponíveis.
As ações foram antecedidas de criterioso planejamento, com base
no princípio da amostragem, que indicou a necessária extensão dos exames.
Destaque-se que os relatórios quadrimestrais estão juntados nos
eventos nº 35 e 53 destes autos. Estes foram submetidos à Excelentíssima
Relatoria, sendo dada ciência à Chefia do Poder Executivo, responsável pelas
contas em exame, para conhecimento das ocorrências, sem a necessidade de
apresentação de justificativas. Tal procedimento objetivou contribuir para a
tomada de providências dentro do próprio exercício, possibilitando a correção
de eventuais falhas.

PERSPECTIVA A: PLANEJAMENTO

A.1. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
- PLANEJAMENTO
A.1.1. CONTROLE INTERNO

O Sistema de Controle Interno foi instituído pela Lei
Complementar nº 295, de 18 de dezembro de 2014, e produz relatórios
periódicos quanto às suas funções institucionais, atendendo aos artigos 31, 70
e 74 da Constituição.
O Controle Interno possui atribuições formalmente definidas e a
responsável pelo Controle Interno ocupa cargo efetivo na Administração
Municipal.
Verificamos que o Controle Interno tem exercido suas atribuições
de forma efetiva, elaborando relatórios a cada quadrimestre, os quais expõem
dados e mencionam ocorrências relevantes, a partir dos quais se originam
sugestões de melhoria de processos administrativos.
Listamos abaixo alguns dos tópicos tratados no relatório do
Controle Interno do 3º quadrimestre de 2019 (Arquivos 02 – Relatório-CI-3º
Quadrimestre-Parte 01 e 03 – Relatório-CI-3º Quadrimestre-Parte 02):
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Saúde:
• A aplicação dos recursos com saúde vem caindo em relação
aos exercícios anteriores;
• Diminuição do número de atendimentos e de médicos;
• Índices menores de cobertura vacinal;
• Fechamento da unidade de Pronto Atendimento Infantil (PAI);
• Ausência de banda larga em várias unidades;
• Unidades de saúde sem acessibilidade;
Educação:
• O número de alunos matriculados em algumas séries vem
caindo em relação aos exercícios anteriores;
Gestão de recursos humanos:
• Atenção na concessão de horas extras e gratificações;
• Atenção para servidores em desvio de função;
• Irregularidade em contratados por tempo determinado e pelo
regime temporário;
Almoxarifados:
• Este tópico será tratado no item B.3.6. Almoxarifado;
Frota municipal de veículos:
• Alerta sobre a falta de acompanhamento e controle de
quilometragem;
Ouvidoria:
• Elevado índice de reclamações por demora na resposta de
processos;
Receitas:
• Elevado percentual de cancelamento da Dívida Ativa;
Adiantamentos:
• Importância de se elaborar uma nova instrução normativa
quanto à concessão e realização de dispêndios pelo regime de
adiantamento de verba, devido o atual decreto municipal não
possuir diretrizes pormenorizadas;
4

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANIEL TEIXEIRA DE MELO; MARCELLO AOKI; ALINE CRISTINE RODRIGUES DE ANDRADE. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R82W9BPX-5RPU-67GJ

4ª Diretoria de Fiscalização
DF-4.1

A.2. IEG-M – I-PLANEJAMENTO – Índice C

IEG-M

2017

2018

2019

i-PLANEJAMENTO:

C

C

C

Quanto ao que se extrai dos dados do i-PLANEJAMENTO,
observa-se que no exercício em análise o índice permaneceu em C, indicando
baixo nível de adequação.
As inadequações às metas propostas pela Agenda 2030, de
acordo com o apurado na comparação dos índices dos quesitos do IEG-M com
os ODS, serão tratadas no item H.1.
Apresentamos, então, os apontamentos do i-PLANEJAMENTO
referentes ao exercício de 2019:
•

As audiências públicas para a elaboração das peças orçamentárias
são realizadas de forma presencial, em dia de semana em horário
comercial (8 às 18 horas), o que inibe a participação da classe
trabalhadora no debate (quesito 1.2);

•

Para a elaboração do diagnóstico municipal não é levado em conta
nenhum plano do governo federal ou estadual como exemplo para
apoiar o que se pretende propor como solução (quesito 2.2);

•

A LOA prevê abertura de créditos adicionais por decreto em percentual
acima da inflação prevista para o exercício, o que pode desfigurar o
orçamento original e abrir portas para o déficit de execução
orçamentária (quesito 12.1);

•

Foram realizadas por decreto alterações orçamentárias decorrentes de
remanejamento, transposição e transferência de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro em atividades não
contempladas na exceção prevista no artigo 167, § 5º, da Constituição
Federal, infringindo o disposto no artigo 167, inciso VI, da Constituição
Federal (quesito 13.1.1);

•

Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessas
atividades não têm dedicação exclusiva na área (quesito 15.1.2);

•

A carga horária de treinamento específico dos servidores responsáveis
pelo planejamento é menor do que 20 horas ano (quesito 15.1.3.1);

•

O sistema informatizado utilizado para auxiliar na elaboração do
planejamento não é multiusuário, ou seja, não ocorre a dupla custódia
5
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(um faz e outro confere) (quesito 15.2.1);
•

A Prefeitura Municipal informou que não possui recursos materiais
para a operacionalização das atividades voltadas para o planejamento
(quesito 15.3);

•

No acompanhamento e avaliação do planejamento, a Prefeitura
Municipal informou que não analisa a percepção de coerência entre os
insumos que mobiliza, os produtos/ações que gera, os resultados que
provoca e os impactos esperados pela sociedade (quesito 18.6);

•

No acompanhamento e avaliação do planejamento, a Prefeitura
Municipal informou que não há avaliação entre os produtos ofertados à
população e as reais demandas da sociedade, coletadas,
principalmente, nas audiências públicas realizadas e nos demais
instrumentos de diagnóstico dos problemas, necessidades e
deficiências do município (quesito 18.6);

•

O Sistema de Controle Interno não exerce o controle das operações
de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do
Município (art. 74, inciso III, da Constituição Federal e art. 59, inciso II,
da Lei Complementar nº 101 de 4.05.2000) (quesito 19.2.1);

•

O Sistema de Controle Interno não atesta a regularidade da tomada de
contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros,
pagadores ou assemelhados (art. 38, parágrafo único, da Lei
Complementar Estadual nº 709 de 14.01.993) (quesito 19.2.1);

•

A Prefeitura Municipal não realizou a segregação das funções
financeiras e de controle, desatendendo o recomendado no TC4200/989/16, que trata da separação de funções para coibir conflitos
de interesses (quesito 20);

•

Não houve divulgação integral na internet do Relatório de Gestão
elaborado pela Ouvidoria, fato que inibe a transparência e contraria o
artigo 15, inciso II, da Lei Federal nº 13.460 de 26.06.2017 (quesito
21.4.2);

•

A Prefeitura Municipal informou que não elaborou a “Carta de Serviço
ao Usuário”, o que pode comprometer a transparência e o acesso
simplificado do atendimento público à comunidade, infringindo o artigo
7º da Lei Federal nº 13.460 de 26.06.2017 (quesito 22);

•

Não houve regulamentação nem instituição do Conselho de Usuários,
em desacordo com o artigo 18 da Lei Federal nº 13.460 de
26.07.2017. Tal fato compromete a participação dos usuários e o
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acompanhamento da prestação e avaliação dos serviços públicos
(quesito 23);
•

Município não possui Plano Diretor, infringindo o artigo 4, inciso III,
alínea a, da Lei Federal nº 10.257 de 10.07.2001 (Estatuto das
Cidades) (quesito 24);

•

A média do resultado alcançado de todos os indicadores de um
programa, comparada com a média dos resultados alcançados das
ações desse mesmo programa, com base nas informações constantes
do Relatório de Atividades, teve menos de 60% de coerência, sinal de
dificuldade na compatibilização das peças orçamentárias segundo o
artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101
de 4.05.2000) (quesito P1);

•

O confronto entre o resultado físico alcançado pelas metas das ações
e os recursos financeiros utilizados a partir de dados da Lei
Orçamentária Anual (LOA), demonstram que menos de 60% das
metas possuem compatibilidade entre o resultado físico e os recursos
utilizados (quesito P2).

PERSPECTIVA B: GESTÃO FISCAL

B.1. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
– GESTÃO FISCAL

Em face do contido no art. 1º, § 1º da Lei Complementar Federal
nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o qual
estabelece os pressupostos da responsabilidade da gestão fiscal, passamos a
expor o que segue.

B.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Com base nos dados gerados pelo Sistema Audesp, conforme
abaixo apurado, o resultado da execução orçamentária da Prefeitura
evidenciou superávit.
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(+) RECEITAS REALIZADAS
(-) DESPESAS EMPENHADAS
(-) REPASSES DE DUODÉCIMOS À CÂMARA
(+) DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMOS DA CÂMARA
(-) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS À ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
(+ ou -) AJUSTES DA FISCALIZAÇÃO
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Valores
343.813.481,11
319.175.788,40
11.488.000,00
43.418,53
13.193.111,24

3,84%

Constatamos que o Município, considerando todos os órgãos
componentes do Orçamento Anual, procedeu à abertura de créditos adicionais
e a realização de transferências, remanejamentos e/ou transposições no valor
total de R$ 54.215.287,16, o que corresponde a 16,66% da Despesa Fixada
(inicial – R$ 325.210.500,00).
O Art. 6º, I da Lei Municipal nº 3363/2018 (LOA de 2019) autoriza
abertura de créditos suplementares no limite 20% da despesa fixada. Embora
tenha sido obedecido o limite da LOA, observa-se que o percentual de
alterações orçamentárias foi excessivo, por se mostrar bastante superior à
inflação do período, que foi de 4,31% (Fonte: IPCA), o que denota falha no
planejamento, conforme tratado no item A.2.
O resultado da execução orçamentária e os investimentos, com
base na despesa liquidada e nos Restos a Pagar Não Processados liquidados
em cada exercício, apresentaram os seguintes percentuais:
Exercício

Resultado da execução orçamentária

2019
2018
2017
2016

Superávit de
Superávit de
Superávit de
Déficit de

Percentual do
resultado da
execução
orçamentária
3,84%
7,41%
7,43%
-10,24%

Percentual de
investimento

2,92%
5,34%
1,95%
2,64%

B.1.2. RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL

Resultados
Financeiro
Econômico
Patrimonial

Exercício em exame
R$
122.310.300,51
R$
58.563.793,06
R$
744.614.056,25

Exercício anterior
R$
103.283.774,55
R$
134.864.659,08
R$
692.205.133,36

%
18,42%
-56,58%
7,57%

As demonstrações contábeis do órgão estão juntadas no Arquivo
04 – Demonstrações Contábeis.
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B.1.3. DÍVIDA DE CURTO PRAZO

Conforme demonstrado no item anterior, a Prefeitura apresentou,
no encerramento do exercício examinado, um superávit financeiro,
evidenciando, com isso, a existência de recursos disponíveis para o total
pagamento de suas dívidas de curto prazo, registradas no Passivo Financeiro.
Considerando o índice apurado, verifica-se que a Prefeitura
possui liquidez em face dos compromissos de curto prazo, registrados no
Passivo Circulante.
Índice de Liquidez Disponível
Imediata
Passivo Circulante

68.922.813,83
R$ 16.318.666,22

4,22

Observa-se que houve redução do passivo de curto prazo e
melhora na liquidez imediata do Município, comparado ao índice de 2,09
apurado no exercício de 2018 (TC-004525.989.18).

B.1.4. DÍVIDA DE LONGO PRAZO

Exercício em exam e

Exercício anterior

3.663.206,34

3.867.966,50

-5,29%

36.484.537,77

43.810.120,33

-16,72%

181.718.538,55

187.595.182,57

-3,13%

181.718.538,55

187.595.182,57

-3,13%

181.718.538,55

187.595.182,57

-3,13%

23.158.272,54

56.209.093,54

-58,80%

245.024.555,20

291.482.362,94

-15,94%

245.024.555,20

291.482.362,94

-15,94%

AH%

Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
Precatórios
Parcelamento de Dívidas:
De Tributos
De Contribuições Sociais
Previdenciárias
Demais contribuições sociais
Do FGTS
Outras Dívidas
Dívida Consolidada
Ajustes da Fiscalização
Dívida Consolidada Ajustada

Fonte: Arquivo 05 – Balancete
Dívida Contratual: 2.2.2.1.1.02.98 (Outros contratos – empréstimos internos); Precatórios:
2.2.1.1.1.03.02 (Precatórios de pessoal – Regime especial), 2.2.3.1.1.04.02 (Precatórios de
fornecedores nacionais – regime especial) e 2.2.3.1.1.06.02 (Precatórios de contas a pagar –
regime especial); Parcelamentos previdenciários: 2.2.1.4.3.01.00 (Contribuições ao RGPS a
pagar); Outras dívidas: 2.2.1.4.3.99.00 (Outros encargos sociais), 2.2.3.1.1.01.00
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(Fornecedores nacionais) e 2.2.4.1.3.99.00 (Outros tributos e contribuições sociais a recolher).

A Prefeitura possui dívidas registradas em seu Passivo NãoCirculante, porém da análise do quadro constata-se redução na dívida
consolidada em 15,94% em relação ao exercício anterior
Os parcelamentos estão sendo tratados no item B.1.6.1.
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS e no item B.1.6.2.
DEMAIS PARCELAMENTOS (FGTS/PASEP) deste relatório.

B.1.5. PRECATÓRIOS
De acordo com informações prestadas pela origem e também
com dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o
Município está enquadrado no Regime Especial.
O registro contábil da dívida de precatórios se mostrou conforme
o que segue:
REGISTRO CONTÁBIL DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS
Valor atualizado até 31/12 do exercício anterior
Valor da atualização monetária ou inclusões efetuadas no exercício em exame
Valor cancelado
Valor pago
Ajustes da Fiscalização
Saldo atualizado em 31/12 do exercício em exame

01
02
03
04

R$
R$
R$
R$

47.590.558,04
25.415.050,34
595.881,96
9.772.890,44

R$

62.636.835,98

Verificações
O Balanço Patrimonial registra, corretamente, a dívida de precatórios?
O Balanço Patrimonial registra, corretamente, os saldos financeiros existentes nas
contas bancárias junto ao(s) Tribunal(is)?
O TJSP atesta a suficiência dos depósitos de competência do exercício fiscalizado?
Em caso de acordos diretos com os credores, houve regular pagamento no exercício
em exame?

Sim
Sim
Sim
Não se
aplica

A origem informou (Arquivo 06 – Ofício SMF nº144) que não
houve acordo direto com credores.
Quanto aos requisitórios de baixa monta, a origem informou que
todas as requisições relativas ao exercício de 2019 foram pagas no transcorrer
do exercício, apresentando os valores pagos conforme demonstrado no quadro
a seguir:
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REQUISITÓRIOS DE BAIXA MONTA
Valor atualizado até 31/12 do exercício anterior

R$

-

Valor da atualização monetária ou inclusão efetuadas no exercício em exame R$
Valor cancelado
R$
Valor pago
Ajustes efetuados pela Fiscalização
Saldo atualizado em 31/12 do exercício em exame

986.563,14
986.563,14

R$

-

Fonte: Arquivo 07 - RPV
01
02
03

Verificações
O Balanço Patrimonial registra, corretamente, a dívida advinda de requisitórios de
baixa monta?
Há registros eficientes no órgão para controle dos requisitórios de baixa monta?
Houve pagamento de todos os requisitórios de baixa monta vencidos no exercício?

Sim
Sim
Sim

APURAÇÕES REFERENTES À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 99, DE 14
DE DEZEMBRO DE 2017

Considerando o valor dos depósitos referentes ao exercício em
exame, o quadro a seguir procura demonstrar se nesse ritmo as dívidas com
precatórios estariam liquidadas até o exercício de 2024, conforme Emenda
Constitucional nº 99, de 14 de dezembro de 2017.
EC Nº 99/2017 : QUITAÇÃO DOS PRECATÓRIOS ATÉ
Saldo de precatórios até 31.12 de

2019

Número de anos restantes até

2024

R$

62.636.835,98
5

Valor anual necessário para quitação até
Montante depositado referente ao exercício de

2024

5
2019

Nesse ritmo, valor insuficiente para quitação até 2024 de

R$

12.527.367,20

R$

9.594.998,26
2.932.368,94

Ainda, em face da redação dada pela citada Emenda
Constitucional ao art. 101 da Constituição Federal, o quadro seguinte
demonstra se os depósitos referentes ao exercício em exame atenderam ao
percentual praticado em dezembro de 2017:
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APURAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO
EXERCÍCIO EM EXAME
RCL-mês de ref.
RCL - valor
MÊS DE COMPETÊNCIA
ALÍQUOTA (ref.
dez/2017)
VALOR CALCULADO
PERCENTUALMENTE
VALOR A SER
DEPOSITADO (1/12 do
VALOR CALCULADO)

nov/2018
R$

MÊS DE COMPETÊNCIA
ALÍQUOTA (ref.
dez/2017)
VALOR CALCULADO
PERCENTUALMENTE
VALOR A SER
DEPOSITADO (1/12 do
VALOR CALCULADO)

MÊS DE COMPETÊNCIA
ALÍQUOTA (ref.
dez/2017)
VALOR CALCULADO
PERCENTUALMENTE
VALOR A SER
DEPOSITADO (1/12 do
VALOR CALCULADO)

dez/2018
R$

329.871.327,28

jan/2019
R$

330.769.245,64

fev/2019
R$

331.424.979,50

jan/2019

fev/2019

mar/2019

abr/2019

2,180%

2,180%

2,180%

2,180%

7.069.461,18

R$

7.191.194,93

R$

7.210.769,55

R$

7.225.064,55

R$

589.121,77

R$

599.266,24

R$

600.897,46

R$

602.088,71

R$

338.025.691,69

R$

336.663.574,86

R$

330.778.772,70

R$

329.116.289,13

mar/2019

abr/2019

mai/2019

jun/2019

mai/2019

jun/2019

jul/2019

ago/2019

2,180%

2,180%

2,180%

2,180%

R$

7.368.960,08

R$

7.339.265,93

R$

7.210.977,24

R$

7.174.735,10

R$

614.080,01

R$

611.605,49

R$

600.914,77

R$

597.894,59

R$

331.412.738,65

R$

331.616.449,39

R$

329.421.471,32

R$

325.402.156,00

RCL-mês de ref.
RCL - valor

324.287.210,17

2,180%

R$

RCL-mês de ref.
RCL - valor

ALÍQUOTA (ref. dez/2017)

2019

jul/2019

ago/2019

set/2019

out/2019

set/2019

out/2019

nov/2019

dez/2019

2,180%

2,180%

2,180%

2,180%

R$

7.224.797,70

R$

7.229.238,60

R$

7.181.388,07

R$

7.093.767,00

R$

602.066,48

R$

602.436,55

R$

598.449,01

R$

591.147,25

VALOR MÍNIMO A SER DEPOSITADO REFERENTE AO EXERCÍCIO EM EXAME

R$

7.209.968,33

MONTANTE DEPOSITADO REFERENTE AO EXERCÍCIO EM EXAME

R$

ATENDIMENTO AO PISO

7.379.579,39
ATENDIDO

Cabe ressaltar que não foi considerado como “Montante
depositado referente ao exercício em exame” o valor de R$ 2.198.765,67,
referente às parcelas incidentes no exercício de 2019 do Termo de
Compromisso Processo Geral 8035/10 (insuficiência de recolhimento do
exercício de 2016) bem como R$ 16.653,20, referente a insuficiência de
recolhimento do exercício de 2018, consoante documentos colacionados
(Arquivos 08 – Termo de Compromisso e 09 – Insuficiência 2018).
Considerando todos os valores, o total depositado no exercício de
2019 foi de R$ 9.594.998,26.
Por fim, a origem apresentou certidão do TJ/SP (Arquivo 10 Certidão de Regularidade Precatório), em que se declara a situação de
adimplência da Prefeitura no exercício de 2019 quanto ao pagamento de
precatórios.
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B.1.6. ENCARGOS

Os recolhimentos apresentaram a seguinte posição:
1
2
3
4

Verificações
INSS:
FGTS:
RPPS:
PASEP:

Guias apresentadas
Sim
Sim
Não se aplica
Sim

O Município de Ferraz de Vasconcelos dispõe de Certificado de
Regularidade Previdenciária (Arquivo 11 - Certificado de Regularidade
Previdenciária), bem como de Certificado de Regularidade do FGTS e de
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União (Arquivo 12 - Certidões).
O Município, por meio da Lei Complementar Municipal nº 135 de
19/12/2002, declarou extinto o Regime Previdenciário Próprio, adotando o
Regime Geral de Previdência Social (INSS) como o regime de previdência dos
seus servidores. (Arquivo 13 - Lei Complementar nº 135 de 19 de dezembro de
2002).
Nos termos do artigo 3º da mencionada Lei Complementar, o
Município ficou integralmente responsável pelo pagamento dos benefícios
(aposentadorias e pensões) já concedidos e dos benefícios cujos requisitos
necessários para a concessão já haviam sido cumpridos antes da extinção do
regime.
Para os demais servidores, conforme artigo 4º da mesma Lei, a
responsabilidade ficou restrita ao pagamento de complementação de
aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS, visando aos mandamentos
da Constituição Federal.
Todavia, o artigo 40 da Constituição Federal, em seu “caput”,
estabelece o caráter contributivo do sistema previdenciário, mediante
contribuição do ente público, dos servidores, dos aposentados e dos
pensionistas, constituindo, portanto, situação necessária para a concessão de
benefícios.
Ademais, a Lei Complementar Municipal nº 135/2002 sequer
estabeleceu as fontes de recursos para o custeio das despesas (Plano de
Custeio), descumprindo o artigo 195, § 5º da Constituição Federal que prevê
que “nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado,
majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”,
dispositivo esse reforçado no artigo 24 da LRF.
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Atualmente, a Prefeitura possui em sua folha de pagamentos 40
servidores inativos entre aposentadorias, pensões e complementações
(Arquivo 14 - Relação de Servidores Inativos e Pensionistas). No exercício de
2019, não houve aposentadorias, complementações ou concessão de pensão
(Arquivo 15 – Concessão de benefícios 2019).
Entretanto, observamos que, desde o exercício de 2003, o
Município vem concedendo aposentadorias, pensões e complementações,
apesar da ausência de contribuições previdenciárias. Verificamos, ainda, que o
assunto foi objeto de análise em relatórios anteriores, sendo, inclusive um dos
motivos para o Parecer Desfavorável das contas do exercício de 2005 (TC2849/026/05).

B.1.6.1. PARCELAMENTOS DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS
Demonstramos abaixo a situação dos parcelamentos /
reparcelamentos de débitos previdenciários firmados junto a Receita Federal e
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pela Prefeitura Municipal de Ferraz
de Vasconcelos (Arquivos 16 – Parcelamentos):

➢

Perante o INSS – MP 589/2012 (Junto à RFB):

•

Código da Dívida: 130

Quantidade de parcelas: 240
Parcelas devidas no exercício: 12
Pagas no exercício: 12
Saldo inicial em 01/01/2019: R$ 59.745.733,60
Saldo final em 31/12/2019: R$ 56.532.687,03

➢

Perante o INSS – MP 778/2017 (Junto à PGFN):

•

Código da Dívida: 231

Quantidade de parcelas: 200
Parcelas devidas no exercício: 12
Pagas no exercício: 12
Saldo inicial em 01/01/2019: R$ 74.485.025,12
14
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Saldo final em 31/12/2019: R$ 73.314.304,07

➢

Perante o INSS – MP 778/2017 (Junto à RFB):

•

Código da Dívida: 232

Quantidade de parcelas: 200
Parcelas devidas no exercício: 12
Pagas no exercício: 12
Saldo inicial em 01/01/2019: R$ 53.364.423,85
Saldo final em 31/12/2019: R$ 51.871.547,45

Do acima exposto, constatamos que no exercício em exame a
Prefeitura cumpriu o acordado.

B.1.6.2. DEMAIS PARCELAMENTOS (FGTS/PASEP)
A Prefeitura possui os seguintes parcelamentos de FGTS e
PASEP (Arquivos 16 – Parcelamentos):

➢

Parcelamento FGTS:

•

Código da Dívida: 222 (TCP FGSP201609310)

Quantidade de parcelas: 60
Parcelas devidas no exercício: 12
Pagas no exercício: 12
Saldo inicial em 01/01/2019: R$ 875.353,02
Saldo final em 31/12/2019: R$ 631.032,45

➢

Parcelamento PASEP (Lei Federal 11.941/2009):

•

Código da Dívida: 82

Quantidade de parcelas: 180
Parcelas devidas no exercício: 12
Pagas no exercício: 12
15
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Saldo inicial em 01/01/2019: R$ 1.038.368,43
Saldo final em 31/12/2019: R$ 880.983,08

➢

Parcelamento PASEP (MP 778/2017):

•

Código da Dívida: 234

Quantidade de parcelas: 150
Parcelas devidas no exercício: 12
Pagas no exercício: 12
Saldo inicial em 01/01/2019: R$ 5.625.119,79
Saldo final em 31/12/2019: R$ 5.308.945,91

➢

Parcelamento PASEP (Lei Federal 13.496/2017):

•

Código da Dívida: 246

Quantidade de parcelas: 147
Parcelas devidas no exercício: 12
Pagas no exercício: 12
Saldo inicial em 01/01/2019: R$ 1.037.480,05
Saldo final em 31/12/2019: R$ 993.722,53

B.1.7. TRANSFERÊNCIA À CÂMARA DOS VEREADORES

Os repasses à Câmara obedeceram ao limite do art. 29-A, da
Constituição Federal.
Os repasses à Câmara assim se mostraram no exercício
examinado:
Valor utilizado pela Câmara em 2019
Despesas com inativos
Subtotal
Receita Tributária ampliada do exercício anterior (2018)
Percentual resultante

R$ 11.444.581,47
R$ 1.203.573,19
R$ 10.241.008,28
R$ 209.895.098,56
4,88%

Fonte: Arquivo 17 -Relatório de Análises Anuais Eletrônicas – RAAE
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Observa-se que a Prefeitura repassou à Câmara dos Vereadores
R$ 11.488.000,00, durante o exercício em análise, contudo a edilidade
devolveu R$ 43.418,53, perfazendo um repasse líquido de R$ 11.444.581,47.
Dessa forma, a Prefeitura atendeu ao comando da Carta Magna,
art. 29-A, inciso II, que delimita o total da despesa do Poder Legislativo
Municipal no percentual máximo de 6% para Municípios com população entre
100 mil e 300 mil habitantes.
B.1.8. ANÁLISE DOS LIMITES
RESPONSABILIDADE FISCAL

E

CONDIÇÕES

DA

LEI

DE

No período, as análises automáticas não identificaram
descumprimentos aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal
quanto à Dívida Consolidada Líquida, Concessões de Garantias e Operações
de Crédito, inclusive ARO.

QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF

Valores

%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R$

339.400.927,36

100,00%

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Saldo Devedor
Limite Legal - Artigos 3º e 4º. Resolução 40 do Senado
Excesso a Regularizar

R$
R$

104.939.164,73
407.281.112,83

30,92%
120,00%

R$ 74.668.204,02

22,00%

R$ 54.304.148,38

16,00%

CONCESSÕES DE GARANTIAS
Montante
Limite Legal - Artigo 9º. Resolução 43 do Senado
Excesso a Regularizar
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - Exceto ARO
Realizadas no Período
Limite Legal - Artigo 7º, I. Resolução 43 do Senado
Excesso a Regularizar
DESPESAS DE CAPITAL
Realizadas no Período

Não

OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Exceto ARO) > DESPESAS DE CAPITAL

ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - ARO
Saldo Devedor
Limite Legal - Artigo 10. Resolução 43 do Senado
Excesso a Regularizar
RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Saldo do exercício anterior
Valor arrecadado no exercício
Valor aplicado no exercício
Saldo a Aplicar

R$ 23.758.064,92

R$

7,00%

-
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B.1.8.1. DESPESA DE PESSOAL
Conforme Relatórios de Gestão Fiscal emitidos pelo Sistema
Audesp, o Poder Executivo atendeu ao limite da despesa de pessoal previsto
no art. 20, III, alínea “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal, registrando no 3°
quadrimestre o valor de R$ 165.165.042,03, o que representa um percentual de
48,66%:

Dez
2018

Período
% Permitido Legal

Abr
2019

Ago
2019

Dez
2019

54,00%

54,00%

54,00%

54,00%

Gasto Informado
Inclusões da Fiscalização
Exclusões da Fiscalização
Gastos Ajustados

R$ 162.616.061,67

R$ 158.202.157,12

R$ 161.932.935,77

R$ 165.165.042,03

R$ 162.616.061,67

R$ 158.202.157,12

R$ 161.932.935,77

R$ 165.165.042,03

Receita Corrente Líquida
Inclusões da Fiscalização
Exclusões da Fiscalização
RCL Ajustada

R$ 329.871.327,28

R$ 336.663.574,86

R$ 331.616.449,39

R$ 339.400.927,36

R$ 329.871.327,28

R$ 336.663.574,86

R$ 331.616.449,39

R$ 339.400.927,36

% Gasto Informado

49,30%

46,99%

48,83%

48,66%

% Gasto Ajustado

49,30%

46,99%

48,83%

48,66%

B.1.9. DEMAIS ASPECTOS SOBRE RECURSOS HUMANOS

Conforme dados extraídos do Sistema Audesp, eis o quadro de
pessoal existente no final do exercício:
Natureza do
cargo/emprego

Quant. Total de Vagas
Ex. anterior
Ex. em
exame

Vagas Providas
Ex. anterior
Ex. em
exame

Vagas Não Providas
Ex. anterior Ex. em exame

Efetivos
Em comissão

4.150
218

8.530
215

2299
122

2466
147

1851
96

6064
68

Total

4368

8745

2421

2613

1947

6132

Temporários
Nº de contratados

Ex. anterior

Ex. em exame

Em 31.12 do

306

Ex. em exame
123

Fonte: Arquivos 18 – Quadro de pessoal 2018 e 19 – Quadro de Pessoal 2019

Com base nos dados demonstrados, observa-se um aumento
substancial na quantidade total de cargos efetivos, entretanto a Prefeitura
informou que houve uma incorreção quanto aos dados fornecidos ao Sistema
Audesp, não correspondendo esse número à realidade do quadro municipal. A
Origem afirmou que as providências para a correção estão sendo tomadas,
18
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porém, até o encerramento desta fiscalização, os dados corrigidos não foram
apresentados. (Arquivo 20 – Declaração Quadro de Pessoal).
No exercício examinado, foram nomeados 39 servidores para
cargos em comissão, cujas atribuições possuem características de direção,
chefia e assessoramento, conforme determina o 37, V, da Constituição Federal.
Cabe mencionar que 07 destes servidores deixaram o cargo antes do fim do
exercício (Arquivo 21 – Relação de Comissionados).
As atribuições dos mencionados cargos foram definidas através
da Lei Complementar nº 314/2016 e da Lei Complementar nº 326/2018
(Arquivos 22 e 23).
No exercício em análise, não houve a contratação de funcionários
temporários (Arquivo 24 – Temporários). Observamos, todavia, que têm sido
prática constante do Município as contratações temporárias em detrimento da
realização do Concurso Público. Destacamos que o assunto vem sendo tratado
nos processos de Admissão de Pessoal de Ferraz de Vasconcelos que
tramitam nesta E. Corte de Contas.
Importante ressaltar que, conforme Relatório do Controle Interno
de 2019 (Arquivos 02 e 03), 122 funcionários temporários estão em situação
irregular, uma vez que o artigo 3º da Lei Municipal nº 2.585/2005, determina
que a contratação temporária de mão de obra terá duração máxima de 06
meses, ressalvados os contratos para trabalho em obra pública (Arquivo 25 –
Lei Municipal nº 2585 de 12 de janeiro de 2005). Segundo o Controle Interno, a
maioria das contratações por tempo determinado tem admissão entre 2014 e
2016, e, todas as contratações por tempo determinado da Secretaria de Saúde
estão com prazo permanência vencidos.
Ademais, ainda conforme Relatório do Controle Interno,
constatamos que o Município paga um alto valor de horas extraordinárias. No
exercício de 2019, tal despesa totalizou o montante de R$ 6.171.202,41, o que
configura um aumento de 19% em relação ao exercício anterior.

Fonte: Arquivos 02 e 03 - Relatório do Controle Interno de 2019
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B.1.9.1. VANTAGENS PECUNIÁRIAS
Dando cumprimento ao r. despacho constante do evento 18.1 do
TC-016000.989.19-4, verificamos o pagamento no exercício de 2019 das
gratificações mencionadas no expediente:
Vantagem pecuniária:

Lei
instituidora:

% sobre
Total pago em 2019:
remuneração:

Gratificação Especial por Desempenho
de Atividade

LC 228/2019

50%

R$

106.172,68

Gratificação Especial por Desempenho
de Atividades de Serviços de Trânsito

LC 296/2014

52%

R$

359.136,21

Função Gratificada (Efetivo)

LC 309/2016

Até 50%
R$

752.492,47

R$

1.639.781,85

Função Gratificada (Celetista)

LC 310/2016

Até 50%

Adicional de Risco

LC 311/2016

100%

Fonte: Arquivo 26 - Leis instituidoras; Arquivo 27 - Pagamentos Gratificações

A Gratificação Especial por Desempenho de Atividade,
conforme definida na Lei Complementar 228/2019, é concedida aos servidores
da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que desempenham funções que
excedam a jornada efetiva de trabalho.
A Gratificação Especial por Desempenho de Atividades de
Serviços de Trânsito, como descrita na Lei Complementar 296/2014, atribui
compensação remuneratória aos servidores da Secretaria Municipal de
Transportes e Serviços Urbanos designados para o desempenho de funções
efetivas de trabalho que se encontrem em trabalho de campo.
Observamos que o Parágrafo Único do Artigo 3º de ambas as leis
veda a percepção cumulativa dessas gratificações com adicionais por serviço
extraordinário:
Parágrafo Único – O pagamento da gratificação é
incompatível com a percepção de outras vantagens de mesma
natureza, especialmente dos adicionais por serviço
extraordinário.

Conforme constatamos nos relatórios de pagamentos de
gratificações (Arquivo 27 – Pagamentos Gratificações) e horas extras (Arquivo
28 – Pagamentos Horas Extras) dos servidores beneficiários dessas verbas
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(operadores de máquinas e agentes de trânsito), houve o pagamento em todos
os meses de ambas as vantagens remuneratórias, indo de encontro à proibição
expressa das leis que instituíram as gratificações.
Quanto às Leis Complementares 309 e 310, que instituíram as
gratificações intituladas de Função Gratificada, verifica-se a ausência de
critérios objetivos para concessão das vantagens, bem como para definição
dos percentuais incidentes sobre a remuneração, atribuindo ao Prefeito
excessiva discricionariedade. Cabe informar que essas leis foram julgadas
inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Direta de
Inconstitucionalidade
Nº
2084037-62.2019.8.26.0000,
publicada
em
09/08/2019. Verificamos que houve o corte de pagamentos após a publicação
do Acórdão.
Em relação ao Adicional de Risco, observamos a ausência na lei
instituidora de fixação de critérios para sua concessão, sendo atribuída
indiscriminadamente aos servidores da Guarda Civil Municipal, o que
caracteriza, salvo melhor juízo, aumento disfarçado de vencimentos na forma
de adicional.
Demonstramos ainda os valores pagos a título de Bônus
Assiduidade no exercício de 2019, cuja matéria foi analisada no relatório das
contas de 2018 (TC-004525.989.18), mas que ainda pende de apreciação por
este Tribunal:
Pagamento Bônus Assiduidade 2019
Janeiro
R$
263.542,47
Fevereiro R$
268.873,64
Março
R$
257.295,52
Abril
R$
251.758,86
Maio
R$
281.857,73
Junho
R$
275.230,55
Julho
R$
294.086,22
Agosto
R$
297.464,34
Setembro R$
282.359,98
Outubro
R$
283.988,35
Novembro R$
288.683,29
Dezembro R$
285.229,66
TOTAL
R$
3.330.370,61
Arquivo 29 – Pagamentos Bônus Assiduidade

Por fim, em atenção ao Ofício 034/2020 – GPGC, informamos que
foram pagos R$ 63.672,401 em 2019 a título de Salário Esposa, com base no
1

Valores extraídos do Audesp
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Art. 91, I da Lei Complementar nº 167/2005 (Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Ferraz de Vasconcelos), vantagem que se mostra contrária ao
interesse público, onerando a Administração Pública sem contrapartida dos
beneficiários.
B.1.10. SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

CARGOS
Valor subsídio inicial fixado para a legislatura
(Arquivo 30 - Lei Municipal nº 3.298 de 20 de
setembro de 2016)
(+) 0 % = RGA 2019 (Não houve RGA para Agentes
Políticos)

SECRETÁRIOS
R$ 12.937,03

VICEPREFEITO
R$ 11.130,71

PREFEITO
R$ 22.261,43

R$ 12.937,03

R$ 11.130,71

R$ 22.261,43

Durante o exercício de 2019, não houve reajuste nas
remunerações dos Agentes Políticos do Município de Ferraz de Vasconcelos
(Arquivo 31 - Reajuste dos Agentes Políticos).
Foram analisadas as fichas financeiras de todos os Agentes
Políticos, verificando-se que as mesmas encontram-se em conformidade com o
declarado.

Verificações
A fixação decorre de lei de iniciativa da Câmara dos Vereadores, em Não se aplica
consonância com o art. 29, V da Constituição Federal?
02 A revisão remuneratória se compatibiliza com a inflação dos 12 meses Não se aplica
anteriores?
03 A RGA se deu no mesmo índice e na mesma data dos servidores do Não se aplica
Executivo?
04 Foram apresentadas as declarações de bens nos termos da Lei Federal nº Sim
8.429, de 2 de junho de 1992?
05 As situações de acúmulos de cargos/funções dos agentes políticos, sob Sim
amostragem, estavam regulares?
Fonte: Arquivos 32 – Declaração de bens dos Agentes Políticos e 33 – Acúmulo de cargos
01

Conforme nossos cálculos, não foram constatados pagamentos
maiores que os fixados.

B.2. IEG-M – I-FISCAL – Índice B
IEG-M

2017

2018

2019

i-FISCAL

C+

B

B

Sob amostragem, constatamos as ocorrências seguintes nessa
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dimensão do IEG-M.
•

A Prefeitura não dispõe de cargos de fiscais tributários preenchidos;

•

Não há revisão periódica do Cadastro Imobiliário;

•

Não houve publicidade e transparência dos benefícios concedidos por
Renúncia de Receitas quanto aos valores concedidos e público
beneficiado;

B.3. OUTROS PONTOS DE INTERESSE
B.3.1. DÍVIDA ATIVA
Movimentação da Divida Ativa
Saldo inicial da Dívida Ativa

2018

2019

AH%

R$

603.363.716,08

R$

705.950.879,99

17,00%

R$

603.363.716,08

R$

705.950.879,99

17,00%

Inclusões da Fiscalização
Exclusões da Fiscalização
Saldo inicial da Dívida Ativa ajustado
Saldo inicial da Provisão para Perdas
Inclusões da Fiscalização
Exclusões da Fiscalização
Saldo inicial Provisão para Perdas ajustado

R$

-

R$

-

Total

R$

603.363.716,08

R$

705.950.879,99

17,00%

Total Ajustado

R$

603.363.716,08

R$

705.950.879,99

17,00%

Recebimentos

R$

17.338.635,00

R$

12.499.732,17

-27,91%

Recebimentos Ajustados

R$

17.338.635,00

R$

12.499.732,17

-27,91%

Cancelamentos

R$

12.719.659,21

R$

45.206.716,19

255,41%

Cancelamentos Ajustados

R$

12.719.659,21

R$

45.206.716,19

255,41%

Valores não Recebidos

R$

573.305.421,87

R$

648.244.431,63

13,07%

Valores não Recebidos Ajustados

R$

573.305.421,87

R$

648.244.431,63

13,07%

Inscrição

R$

132.645.458,12

R$

67.022.768,78

-49,47%

R$

132.645.458,12

R$

67.022.768,78

-49,47%

Inclusões da Fiscalização
Exclusões da Fiscalização

Inclusões da Fiscalização
Exclusões da Fiscalização

Inclusões da Fiscalização
Exclusões da Fiscalização
Inscrições Ajustadas
Juros e Atualizações da Dívida
Inclusões da Fiscalização
Exclusões da Fiscalização
Juros e Atualizações da Dívida Ajustada

R$

Saldo Final da Provisão para Perdas

R$

-

R$

21.415.491,26

R$

31.171.895,55

45,56%

Inclusões da Fiscalização
Exclusões da Fiscalização
Saldo Final Provisão p/ Perdas ajustado

R$

21.415.491,26

R$

31.171.895,55

45,56%

Saldo Final da Dívida Ativa

R$

684.535.388,73

R$

684.095.304,86

-0,06%

Saldo Final da Dívida Ativa Ajustado

R$

684.535.388,73

R$

684.095.304,86

-0,06%

23

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANIEL TEIXEIRA DE MELO; MARCELLO AOKI; ALINE CRISTINE RODRIGUES DE ANDRADE. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R82W9BPX-5RPU-67GJ

4ª Diretoria de Fiscalização
DF-4.1

Chama a atenção o elevado montante de cancelamentos (R$
45.206.716,19), com aumento de 255,41% em relação ao exercício anterior.
Questionada, a origem apresentou esclarecimentos (Arquivo 34 – Memorando
169 DR) que entendemos suficientes para justificar os valores, indicando como
mais relevantes os cancelamentos seguintes:
Processo
Administrativo:

Motivo:

224/2015 e
2902/2012

Sentença
Judicial

7933/2019

Revisão dos
lançamentos

11449/2019

Revisão dos
lançamentos

Valor:

Observações:

14.097.771,33

Relativo à cobrança de IPTU dos
exercícios de 2008 a 2013. Nulidade
das certidões CDA 110/00 e 112/00
decorrente de decisão judicial.

11.469.242,24

Relativo à Taxa de Fiscalização e
Funcionamento. Revisão decorrente de
divergências na forma de cálculo
(enquadramento incorreto da atividade)

14.993.789,64

Relativo à Taxa de Fiscalização e
Funcionamento. Revisão decorrente de
divergências na forma de cálculo
(enquadramento incorreto da atividade)

Por outro lado, observa-se um baixo percentual de recebimento
da dívida ativa, de 1,77% em relação ao estoque inicial, o que indica que
persistem deficiências no setor de cobrança, que já foram apontadas em
relatórios anteriores, bem como objeto de recomendações por este Tribunal.

B.3.2. MULTAS DE TRÂNSITO

A Prefeitura arrecadou no exercício de 2019 com multas de
trânsito o montante de R$ 7.772.300,47 e recolheu (retido na fonte) ao
FUNSET o valor de 5% das multas arrecadadas conforme o que está disposto
no art. 320, § 1º, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 (Código
de Trânsito Brasileiro). (Arquivo 35 – Arrecadação Multas de Trânsito)
Quanto à aplicação dessa receita, verificamos despesas pagas da
ordem de R$ 5.705.956,93 com o código de aplicação 400 e seus
desdobramentos, específicos para multas de trânsito. (Arquivo 36 – Aplicação
Multa de Trânsito)
Houve desvinculação das receitas, conforme Emenda
Constitucional 93/2016, no montante de R$ 2.055.488,91. (Evento 67.42)
Para chegar ao saldo final do exercício fiscalizado, efetuamos um
ajuste em razão da diferença apurada de R$ 138.024,84.
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Segue resumo do que foi apurado:
Saldo do exercício anterior em 31.12

R$ 198.285,43

Rendimentos de aplicações financeiras*

R$ 6.142,25

Valor arrecadado com multas de trânsito em 2019

R$ 7.772.300,47

Ajuste (Desvinculação conforme Emenda Constitucional 93/2016)

-R$ 2.055.488,91

Subtotal

R$ 5.921.239,24

Valor aplicado contabilizado (artigo 320, LF 9.503/97-CTB)

-R$ 5.705.956,93

Ajuste (diferença)

R$ 138.024,84

Valor aplicado após ajustes

-R$ 5.567.932,09

Saldo no final do exercício fiscalizado

R$ 353.307,15

*Arquivo 37 – Encontro de Contas – Multas de Trânsito

Utilizamos para estes cálculos os saldos bancários das 3 contas
da Prefeitura que movimentam recursos de multas de trânsito, conforme
apresentamos na tabela a seguir:
Banco

01/01/2019

Caixa Econômica Federal Ag 119 c/c 32-6*

31/12/2019

R$ 159.198,66

R$ 236.738,64

Banco do Brasil Ag 7021 c/c 8012-8

R$ 26.968,69

R$ 79.853,83

Santander Ag 66 c/c 38-4

R$ 12.118,08

R$ 36.714,68

R$ 198.285,43

R$ 353.307,15

Total

Arquivo 38 – Extratos Multas de Trânsito
*Saldo da conta de investimento + R$ 50,00 da conta corrente

B.3.3. CIDE ECONÔMICO

CONTRIBUIÇÃO

DE

INTERVENÇÃO

NO

DOMÍNIO

Essa receita foi aplicada tal qual prescrevem os arts. 1º-A e 1º-B
da Lei Federal nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001.

Saldo do exercício anterior em 31.12*

R$

112.819,09

Rendimentos de aplicações financeiras**

R$

2.615,43

Valor arrecadado**

R$

156.552,74

Retenção de 1% para o PASEP**

-R$

1.565,51

Outros ajustes da Fiscalização
Subtotal

R$

270.421,75
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Valor aplicado contabilizado (arts. 1-A e 1-B, LF 10.336/01)

-R$

101.441,54

Ajustes da Fiscalização

-

Valor aplicado após ajustes

-R$

101.441,54

Saldo no final do exercício fiscalizado*

R$

168.980,21

*Arquivo 39 – Extratos CIDE
**Arquivo 40 – Encontro de Contas CIDE

B.3.4. ROYALTIES

Por meio de conta bancária vinculada, o Município aplicou
corretamente tal receita, nos moldes do art. 8º da Lei Federal nº 7.990, de 28
de dezembro de 1989.
O ajuste no valor de R$63.519,78 efetuado por esta fiscalização
refere-se à retenção na fonte do PASEP.
Para chegar ao saldo final do exercício fiscalizado, efetuamos um
ajuste em razão da diferença apurada de R$ 152.295,61.
Segue resumo do que foi apurado:
Saldo do exercício anterior em 31.12*

R$ 139.608,73

Rendimentos aplicações financeiras**

R$ 10.183,85

Valor arrecadado no exercício**

R$ 6.352.006,13

Ajustes da Fiscalização

-R$ 63.519,78

Disponibilidade total
Montante aplicado contabilizado conforme legislação pertinente
Ajuste (diferença)
Montante aplicado após ajustes da Fiscalização

R$ 6.438.278,93

100,00%

-R$ 2.708.472,13

-42,07%

-R$ 152.295,61
-R$ 2.860.767,74

Não houve aplicação em ofensa à legislação aplicável

-

Não houve gastos com pessoal e serviços da dívida

-

Saldo no final do exercício fiscalizado*

R$ 3.577.511,19

*Arquivo 41 – Extratos Royalties
** Arquivo 42 – Encontro de Contas Royalties

Segue abaixo, conforme dados extraídos do Sistema Audesp, a
aplicação do Fundo Especial do Petróleo – Royalties:
Histórico / Descrição do Empenho
FORNECIMENTO DE CBUQ-REQUISICAO DO DEPTO DE
COMPRAS N.1909

Vl. Empenho
Líquido
R$ 275.400,00

Vl. Pago
R$ 0,00
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AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA - REQ. DO DEP.
COMPRAS N. 1123/2019

R$ 39.516,00

R$ 39.516,00

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA - REQ. DO DEP.
COMPRAS N. 2915/2019

R$ 13.400,00

R$ 0,00

R$ 935.633,00

R$ 800.963,00

R$ 51,41

R$ 51,41

R$ 47.983,35

R$ 47.983,35

SERVICOS DE TAPA BURACOS - REQ. DO DEP.
COMPRAS N. 1142/2019

R$ 1.498.996,09

R$ 1.498.996,09

SERVICOS DE TAPA BURACOS - REQ. DO DEP.
COMPRAS N. 2406/2018 - REEMPENHO 3085/18

R$ 106.295,64

R$ 106.295,64

R$ 12.317,15

R$ 0,00

SERVICO DE LIMPEZA URBANA - REQ. DO DEP.
COMPRAS N. 896/2019

R$ 214.666,64

R$ 214.666,64

SERVICO DE LIMPEZA URBANA - REQ. DO DEP.
COMPRAS N. 895/2019 - REEMPENHO 2498/19

R$ 310.000,00

R$ 0,00

LOCACAO DE CAMINHAO - REQ. DEP DE COMPRA S N .
757/2019
SERVICOS DE TARIFA E OPERACAO BANCARIA - C/C
7021-1/8142-6
LOCACAO DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINA CAO
FINAL - REQ. COMPRAS N. 2096/2019

PRESTACAO DE SERVICOS-REQUISICAO DO DEPT
O.DE COMPRAS N.2907

R$ 2.708.472,13

B.3.5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O Município instituiu a CIP – Contribuição para Custeio da
Iluminação Pública, por meio de Lei Complementar Municipal nº 320, de 02 de
outubro de 2017.
A CIP no Município de Ferraz de Vasconcelos é cobrada
juntamente com a conta de fornecimento de energia elétrica pela EDP
Bandeirantes S/A. Para melhor entendimento, segregamos a arrecadação em
valor líquido R$ 3.494.918,13 (R$ 3.211.772,60 CIP/EDP + R$ 283.145,53
CIP/IPTU), comissão pelo serviço de arrecadação no valor de R$ 250.440,10 e
compensação pelos serviços da concessionária no valor de R$ 2.606.561,10.
(Arquivo 43 – Encontro de Contas da CIP)
Durante o exercício em análise, houve desvinculação da receita
da CIP no montante de R$ 1.047.494,30, com fundamento na Emenda
Constitucional nº 93/2016. (Evento 67.43)
Para chegar ao saldo final do exercício fiscalizado, efetuamos um
ajuste em razão da diferença apurada de R$ 12.068,08.

Segue resumo do que foi apurado:
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Saldo do exercício anterior em 31.12

R$ 2.631.021,70

Rendimentos de aplicações financeiras

R$ 67.439,04

Valor arrecadado no exercício - Líquido

R$ 3.494.918,13

Compensação EDP

R$ 2.606.561,10

Comissão arrecadação EDP
Disponibilidade total

R$ 250.440,10
R$ 9.050.380,07

Despesas realizadas no exercício

-R$ 1.623.027,90

Compensação EDP

-R$ 2.606.561,10

Comissão arrecadação EDP
Desvinculação EC 93/16

-R$ 250.440,10
-R$ 1.047.494,30

Ajuste (diferença)
Despesas após ajustes
Saldo no final do exercício fiscalizado
*Arquivo 44 – Extratos CIP

R$ 12.068,08
-R$ 5.515.455,32
R$ 3.534.924,75

Seguem abaixo, conforme dados extraídos do Sistema Audesp, a
aplicação da CIP, a compensação pelos serviços da concessionária EDP e a
comissão pelos serviços de arrecadação da EDP:
Histórico / Descrição do Empenho

Vl. Empenho
Líquido

Vl. Pago

AQUISICAO - REQUISICAO DEP. DE COMPRAS N
2838/2019

R$ 890,00

R$ 0,00

AQUISICAO DE LAMPADA - REQ. DO DEP. COMP
RAS N. 605/2019

R$ 16.700,00

R$ 16.700,00

AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO REQ. DEP
DE COMPRAS N. 232/2019

R$ 12.586,80

R$ 12.586,80

PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO DA
ILUM INACAO PUBLICA - REEMPENHO 1821/2018

R$ 130.913,83

R$ 130.913,83

RECOLHIMENTO DE CUSTO PARA INSTALACAO
DE POSTE DE ILUMINACAO P.A 16.370/2019

R$ 3.042,94

R$ 0,00

R$ 22.938,81

R$ 22.938,81

REMOCAO DE POSTE - RUA CARLOS GOMES N. 2
20 - FV - P.A 19610/2019
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR
RETIVA ILUMINACAO PUBLICA REQ. 396/2019
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E COR
RETIVA ILUMINACAO PUBLICA REQ. 396/2019
SERVICOS DE TARIFA E OPERACAO BANCARIA C/C 7021-1/25735-4
TERMO DE AJUSTE DE CONTAS - INDENIZACAO
ART. 59 L.F 8666/93 - P.A 4800/2019

R$ 1.203.125,92 R$ 1.178.060,80
R$ 125.325,62

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 261.827,66

R$ 261.827,66
R$ 1.623.027,90

Histórico / Descrição do Empenho
COMPENSACAO DA CIP - FORNECIMENTO DE IP
LOGRADOUROS (ABRIL)

Vl. Empenho
Líquido
R$ 187.269,05

Vl. Pago
R$ 187.269,05
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COMPENSACAO DA CIP - FORNECIMENTO DE IP
LOGRADOUROS (DEZ E JAN)

R$ 446.223,16

R$ 446.223,16

COMPENSACAO DA CIP - FORNECIMENTO DE IP
LOGRADOUROS (FEV/2019)

R$ 209.968,76

R$ 209.968,76

COMPENSACAO DA CIP - FORNECIMENTO DE IP
LOGRADOUROS (JULHO/2019)

R$ 186.887,86

R$ 186.887,86

COMPENSACAO DA CIP - FORNECIMENTO DE IP
LOGRADOUROS (JUNHO/2019)

R$ 190.796,20

R$ 190.796,20

COMPENSACAO DA CIP - FORNECIMENTO DE IP
LOGRADOUROS (MAR/2019)

R$ 196.947,05

R$ 196.947,05

COMPENSACAO DA CIP - FORNECIMENTO DE IP
LOGRADOUROS (NOVEMBRO/2019)

R$ 223.957,45

R$ 223.957,45

COMPENSACAO DA CIP - FORNECIMENTO DE IP
LOGRADOUROS (OUTUBRO/2019)

R$ 223.228,47

R$ 223.228,47

COMPENSACAO DA CIP - FORNECIMENTO DE IP
LOGRADOUROS (SETEMBRO/2019)

R$ 221.566,51

R$ 221.566,51

COMPENSACAO DA CIP - FORNECIMENTO DE IP
LOGRADOUROS(MARCO/MAIO/JUNHO/JULHO)

R$ 100.174,66

R$ 100.174,66

COMPENSACAO DA CIP - FORNECIMENTO DE IP
LOGRAUDOUROS (AGOSTO/2019)

R$ 239.245,63

R$ 239.245,63

COMPENSACAO DA CIP - FORNECIMETNO DE IP
LOGRADOUROS (MAIO/2019)

R$ 180.296,30

R$ 180.296,30
R$ 2.606.561,10

Histórico / Descrição do Empenho

Vl. Empenho
Líquido

Vl. Pago

COMISSAO DA CIP - EDP BANDEIRANTES, FATU
RA DO SERVICO DE (AGOSTO/2019)

R$ 26.578,34

R$ 26.578,34

COMISSAO DA CIP - EDP BANDEIRANTES, FATU
RA DO SERVICO DE (JUNHO/2019)

R$ 24.599,42

R$ 24.599,42

COMISSAO DA CIP - EDP BANDEIRANTES, FATU
RA DO SERVICO DE (MAIO/2019)

R$ 25.610,96

R$ 25.610,96

COMISSAO DA CIP - EDP BANDEIRANTES, FATU
RA DO SERVICO DE (NOVEMBRO/2019)

R$ 24.047,42

R$ 24.047,42

COMISSAO DA CIP - EDP BANDEIRANTES, FATU
RA DO SERVICO DE (OUTUBRO/2019)

R$ 26.309,70

R$ 26.309,70

COMISSAO DA CIP - EDP BANDEIRANTES, FATU
RA DO SERVICO DE (SETEMBRO/2019)

R$ 23.566,72

R$ 23.566,72

COMISSAO DA CIP - EDP BANDEIRANTES, FATU
RA DO SEVICO DE (JULHO/2019)

R$ 24.604,48

R$ 24.604,48

COMISSAO DA CIP - EDP BANDEIRANTES, FATU
RAMENTE DOS SERVIDOS DE (DEZ E JAN)

R$ 0,00

R$ 0,00

COMISSAO DA CIP - EDP BANDEIRANTES, FATU
RAMENTO DO SERVICO DE ABRIL/19

R$ 24.987,66

R$ 24.987,66

COMISSAO DA EDP DE ARRECADACAO DA CIP FATURAMENTO DOS SERVICOS (FEV/2019)

R$ 24.775,60

R$ 24.775,60

COMISSAO DA EDP DE ARRECADACAO DA CIP FATURAMENTO DOS SERVICOS (MAR/2019)

R$ 25.359,80

R$ 25.359,80
R$ 250.440,10
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B.3.6. ALMOXARIFADO

Destacamos os principais apontamentos, conforme inspeções
realizadas pelo Controle Interno (Arquivo 03 – Relatório - CI - 3º quadrimestre –
item 10).

ALMOXARIFADO GERAL:
• Entrada do local permanece aberta e não possuí área de bloqueio para
restrição de acesso (foto); local sem extintores; não possui AVCB;
telhado com vazamento; falta de procedimentos de controle de estoque;

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CEDAE):
• Pisos e paredes que necessitam de manutenção (foto);
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ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO:
• Materiais armazenados no chão e sem identificação (foto); falta de
extintores, não possui AVCB.

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE:
• Controle de estoque manual (foto); não possui AVCB; extintores
amontoados no chão (foto); local sujeito a enchentes; paredes com
infiltração (foto); piso necessitando de reparos (foto).

31

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANIEL TEIXEIRA DE MELO; MARCELLO AOKI; ALINE CRISTINE RODRIGUES DE ANDRADE. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R82W9BPX-5RPU-67GJ

4ª Diretoria de Fiscalização
DF-4.1

B.3.7. ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS

Nas análises efetuadas pelo sistema AUDESP, por amostragem,
não foi confirmada quebra da ordem cronológica de pagamentos.

PERSPECTIVA C: ENSINO

C.1. APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL NO
ENSINO
Quanto à aplicação de recursos ao final do exercício em exame,
conforme informado ao Sistema Audesp e apurado pela Fiscalização, os
resultados assim se apresentaram:
Art. 212 da Constituição Federal:
DESPESA EMPENHADA - RECURSO TESOURO (mínimo 25%)
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO TESOURO (mínimo 25%)
DESPESA PAGA - RECURSO TESOURO (mínimo 25%)

%
25,46%
25,39%
25,37%

FUNDEB:
DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 95%)
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 95%)
DESPESA PAGA - RECURSO FUNDEB (mínimo 95%)

%
96,83%
96,83%
96,83%

DESPESA EMPENHADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 60%)
DESPESA LIQUIDADA - RECURSO FUNDEB (mínimo 60%)
DESPESA PAGA - RECURSO FUNDEB (mínimo 60%)

78,37%
78,37%
78,37%

Fonte: Arquivos 45 – Aplicação Ensino e 46 – Aplicação FUNDEB
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Conforme acima exposto, a despesa educacional empenhada,
liquidada e paga cumpriu o art. 212 da Constituição Federal.
No exercício em exame foi observado o percentual mínimo de
95% de aplicação dos recursos do FUNDEB recebido, tendo ocorrido a
utilização da parcela diferida no 1º trimestre do exercício corrente (3,16%),
atendendo-se ao § 2º do art. 21 da Lei Federal nº 11.494, de 20 de junho de
2007 (Arquivo 47 – Parcela diferida FUNDEB).
Demais disso, verificamos que houve aplicação superior ao
mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério
da Educação Básica, dando cumprimento ao artigo 22 da Lei 11.494/07.
A Fiscalização não identificou valores despendidos com inativos
do magistério incluídos nos mínimos constitucionais do Ensino (Arquivo 48 –
Inativos Ensino).
Com base nos dados informados pela Origem, constatamos
demanda não atendida no seguinte nível:

Ens. Infantil (Creche)

6.862

OFERTA DE
VAGAS
4.214

Ens. Infantil (Pré escola)

3.872

4.509

11.394

12.270

1.120

1.365

NÍVEL

DEMANDA POR
VAGAS

Ens. Fundamental (Anos Iniciais)
Ens. Fundamental (Anos Finais)

RESULTADO
-38,59%
16,45%
7,69%
21,88%

Fonte: Arquivo 49 – Demanda Reprimida

Verificou-se, portanto, conforme Arquivo 49, uma demanda
reprimida por creches de 2.834 vagas. Para levantamento da demanda, a
Prefeitura realizou as seguintes pesquisas/estudos:
•

Manutenção de link de inscrições on-line, amplamente divulgado
e utilizado pelos munícipes, no qual fica registrada a demanda por
creches no Município;

•

Cadastramento das crianças demandantes por meio do Sistema
Secretaria Escolar Digital, em parceria com o Governo do Estado
de São Paulo e realização de chamada escolar pública;

•

Acompanhamento das estatísticas de população e monitoramento
do cadastro de alunos realizado na Secretaria Escolar Digital.

Segundo a Origem, o Município tem realizado parcerias com
entidades conveniadas através de chamamento público, tendo promovido
algumas inaugurações recentes. Houve, também, aquisição de imóveis, além
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de algumas unidades escolares estarem em processo de liberação, ampliação
e reforma, conforme Arquivo 50 - Providências Demanda Reprimida.

IEG-M – I-EDUC – Índice C+

C.2.

Quanto ao que se extrai dos dados do i-EDUC, observa-se que,
no exercício em análise, o índice caiu para C+, indicando que se encontra em
fase de adequação:
IEG-M

2017

2018

2019

i-EDUC

C+

B

C+

De acordo com o apurado na comparação dos índices dos
quesitos do IEG-M com os ODS, foram constatadas as seguintes inadequações
às metas propostas pela Agenda 2030, que requerem atuação da
Administração Municipal:
•

Todas as turmas de creches do Município possuem espaço por aluno
Superior ou igual a 25 m²/13 e inferior a 30 m²/13, contrariando o
recomendado pelo Conselho Nacional de Educação em seu Parecer
nº 08/2010, que estipula no item 4.3.1, as características do prédio
para abrigar as creches;

•

A quantidade de matrículas de creche informada pelo Município é
divergente dos dados do censo escolar;

•

A quantidade de alunos por turma nas creches supera a quantidade
recomendada pelo Conselho Nacional de Educação em seu Parecer
nº 08/2010, item 4.3.1;

•

O Município possui turmas de pré-escola com espaço por aluno
inferior ao recomendado pelo Conselho Nacional de Educação em seu
Parecer nº 08/2010, que estipula no item 4.3.2, as características do
prédio para abrigar pré-escola;

•

Nem todos os professores de pré-escola possuem formação específica
de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da Lei nº
9.394/1996;

•

A quantidade de matrículas de pré-escola informada pelo Município é
divergente dos dados do censo escolar;

•

O Município possui turmas de pré-escola em que a quantidade de
alunos por turma supera a quantidade recomendada pelo Conselho
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Nacional de Educação em seu Parecer nº 08/2010, item 4.3.2;
•

Nenhum estabelecimento de pré-escola ofereceu turmas em tempo
integral durante o exercício de 2019;

•

O Município possui turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
com menos de 1,875 m² por aluno, contrariando o recomendado pelo
Conselho Nacional de Educação em seu Parecer nº 08/2010, que
estipula em seu item 4.3.3, as características do prédio para abrigar a
uma escola de Ensino Fundamental - Anos Iniciais;

•

Nem todas as escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
possuem laboratórios ou sala de informática com computadores;

•

Não houve entrega do uniforme escolar nas escolas do Ensino
Fundamental - Anos Iniciais em 2019;

•

A quantidade de matrículas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
informada pelo Município é divergente dos dados do censo escolar;

•

O Município possui turmas de Anos Iniciais do Ensino Fundamental
em que a quantidade de alunos por turma supera a quantidade
recomendada pelo Conselho Nacional de Educação em seu Parecer
nº 08/2010, item 4.3.3;

•

Nenhum estabelecimento de Anos Iniciais do Ensino Fundamental
ofereceu turmas em tempo integral durante o exercício de 2019;

•

O município possui turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental
com menos de 1,5 m² por aluno, contrariando o recomendado pelo
Conselho Nacional de Educação em seu Parecer nº 08/2010, que
estipula em seu item 4.3.4, as características do prédio para abrigar a
uma escola de Ensino Fundamental - Anos Finais;

•

Nem todas as escolas dos Anos Finais do Ensino Fundamental
possuem laboratórios ou sala de informática com computadores;

•

Não houve entrega do uniforme escolar nas escolas do Ensino
Fundamental - Anos Finais em 2019;

•

O Município possui turmas de Anos Finais do Ensino Fundamental em
que a quantidade de alunos por turma supera a quantidade
recomendada pelo Conselho Nacional de Educação em seu Parecer
nº 08/2010, item 4.3.4;

•

Nenhum estabelecimento de Anos Finais do Ensino Fundamental
ofereceu turmas em tempo integral durante o exercício de 2019;

•

Nem todos os estabelecimentos de ensino da rede municipal estão
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adaptados para receber crianças com deficiência com rampas e vias
de acesso à escola, adaptação de salas de aula, banheiros e áreas de
esporte e recreação, entre outros;
•

Nem todos os estabelecimentos de Anos Iniciais do Ensino
Fundamental possuem quadra poliesportiva coberta com dimensões
mínimas (18mx30m);

•

Nem todos os estabelecimentos de ensino da Rede Pública Municipal
possuíam AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente no
ano de 2019;

•

Houve estabelecimentos que necessitaram de reparos, como conserto
de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de
azulejos danificados, entre outros;

•

Houve estabelecimento que teve seu funcionamento interrompido ou
foi abandonado por problemas de infraestrutura;

•

Não existe um programa de inibição ao absenteísmo de professores
em sala de aula (incluindo os afastamentos legais), embora essa seja
a principal razão para pagamento de horas extras;

•

A menor parte das metas do Plano Municipal de Educação foi atingida
dentro do prazo.

C.2.1. FISCALIZAÇÕES ORDENADAS

II Fiscalização Ordenada 2019
Tema
Transporte Escolar
Evento destes autos em
que o Relatório foi Evento 7
inserido
Processo específico que
8570.989.19-4
trata da matéria nº
Outras observações
Irregularidades constatadas:
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ SEBASTIÃO
RESPONSÁVEL: Vânia Teixeira Baptista
• O condutor do veículo inspecionado, placa ECT-2606 não portava o registro atualizado de cada escolar
transportado, contendo nome, data de nascimento e telefone, nos termos do art.7º da Portaria DETRAN
nº 1310, de 01/08/2014;
• O condutor do veículo inspecionado, placa DJE-5920 não portava o registro atualizado de cada escolar
transportado, contendo nome, data de nascimento e telefone, nos termos do art.7º da Portaria DETRAN
nº 1310, de 01/08/2014;
• O condutor do veículo inspecionado, placa DJE-5913 não portava o registro atualizado de cada escolar
transportado, contendo nome, data de nascimento e telefone, nos termos do art.7º da Portaria DETRAN
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nº 1310, de 01/08/2014.
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIANO POLETTI
RESPONSÁVEL: Mariana da Silva Fernandes Garcia
• No veículo inspecionado de placa DMG2490, os alunos transportados não utilizavam os cintos de
segurança;
• No veículo inspecionado de placa DLB7204, os alunos transportados não utilizavam os cintos de
segurança;
• O condutor do veículo inspecionado, placa DMG2490 não portava o registro atualizado de cada escolar
transportado, contendo nome, data de nascimento e telefone, nos termos do art.7º da Portaria DETRAN
nº 1310, de 01/08/2014;
• O condutor do veículo inspecionado, placa DLB7204 não portava o registro atualizado de cada escolar
transportado, contendo nome, data de nascimento e telefone, nos termos do art.7º da Portaria DETRAN
nº 1310, de 01/08/2014.

Constatações:
As irregularidades apontadas na II Fiscalização Ordenada haviam sido corrigidas quando da realização da
VII Fiscalização Ordenada, que também teve como tema Transporte Escolar.

IV Fiscalização Ordenada 2019
Tema
Merenda Escolar
Evento destes autos em
que o Relatório foi Evento 21
inserido
Processo específico que
8570.989.19-4
trata da matéria nº
Outras observações
Justificativa no Evento 35
Irregularidades constatadas:
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABÍLIO SECUNDINO LEITE
RESPONSÁVEL: Denise Lessa dos Santos
• Não havia alvará ou licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária;
• Não havia Relatório de Inspeção de Boas Práticas emitido pela Vigilância Sanitária, em descumprimento
ao previsto na Portaria CVS 5, de 09/04/2013;
• Não foi elaborado relatório com todas as etapas da aplicação dos testes de aceitabilidade, desde o
planejamento até o resultado alcançado;
• O CAE não fiscaliza as condições da merenda na escola;
• Não havia registro sobre a última fiscalização do CAE;
• Não havia AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de validade;
• No local não havia termômetro para aferição da adequação da temperatura dos produtos sob
congelamento conforme o artigo 34 da Portaria CVS n.º 5 de 09/04/2013;
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOUTOR ALFREDO FRÓES NETO
RESPONSÁVEL: Valéria do Carmo Lopes Caeres
• Não havia alvará ou licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária;
• Não havia Relatório de Inspeção de Boas Práticas emitido pela Vigilância Sanitária, em descumprimento
ao previsto na Portaria CVS 5, de 09/04/2013;
• O(a) nutricionista responsável não elaborou as Fichas Técnicas de Preparo em inobservância ao artigo
14, parágrafo 7º da Resolução FNDE n.º 26 de 17/06/2013;
• Não havia registro sobre a última fiscalização do CAE;
• Não havia AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de validade;
• No local não havia termômetro para aferição da adequação da temperatura dos produtos sob
congelamento conforme o artigo 34 da Portaria CVS n.º 5 de 09/04/2013;
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR RUY COELHO
RESPONSÁVEL: Perla de Oliveira Guimarães
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• As portas das áreas de preparo dos alimentos não possuíam telas milimetradas;
• Não havia alvará ou licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária;
• Não havia Relatório de Inspeção de Boas Práticas emitido pela Vigilância Sanitária, em descumprimento
ao previsto na Portaria CVS 5, de 09/04/2013;
• Não havia cardápio do dia fixado em local visível para os alunos;
• O CAE não fiscaliza as condições da merenda na escola;
• Não havia registro sobre a última fiscalização do CAE;
• Não havia AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de validade;
• As portas das áreas de armazenamento dos alimentos não possuíam telas milimetradas;
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA PRIMOROSA JORGE DO
NASCIMENTO
RESPONSÁVEL: Ewerton Correa Cardoso
• As portas e janelas das áreas de preparo dos alimentos não possuíam telas milimetradas;
• Não havia Relatório de Inspeção de Boas Práticas emitido pela Vigilância Sanitária, em descumprimento
ao previsto na Portaria CVS 5, de 09/04/2013
• Não havia registro sobre a última fiscalização do CAE;
• Não havia AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de validade;
• No local não havia termômetro para aferição da adequação da temperatura dos produtos sob
congelamento conforme o artigo 34 da Portaria CVS n.º 5 de 09/04/2013.

Constatações:
Quando da realização da VIII Fiscalização Ordenada, que também teve como tema Merenda Escolar,
constatou-se que as seguintes irregularidades foram sanadas:
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOUTOR ALFREDO FRÓES NETO
• Não havia Relatório de Inspeção de Boas Práticas emitido pela Vigilância Sanitária, em
descumprimento ao previsto na Portaria CVS 5, de 09/04/2013;
• O(a) nutricionista responsável não elaborou as Fichas Técnicas de Preparo em inobservância ao artigo
14, parágrafo 7º da Resolução FNDE n.º 26 de 17/06/2013;
• No local não havia termômetro para aferição da adequação da temperatura dos produtos sob
congelamento conforme o artigo 34 da Portaria CVS n.º 5 de 09/04/2013;
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR RUY COELHO
• As portas das áreas de preparo dos alimentos não possuíam telas milimetradas;
• As portas das áreas de armazenamento dos alimentos não possuíam telas milimetradas;
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA PRIMOROSA JORGE DO
NASCIMENTO
• As portas e janelas das áreas de preparo dos alimentos não possuíam telas milimetradas;
• Não havia Relatório de Inspeção de Boas Práticas emitido pela Vigilância Sanitária, em descumprimento
ao previsto na Portaria CVS 5, de 09/04/2013;
• No local não havia termômetro para aferição da adequação da temperatura dos produtos sob
congelamento conforme o artigo 34 da Portaria CVS n.º 5 de 09/04/2013.
Entretanto, a maioria das irregularidades apontadas na IV Fiscalização Ordenada se repetiu quando da
realização da VIII Fiscalização Ordenada.

VII Fiscalização Ordenada 2019
Tema
Transporte Escolar
Evento destes autos em
que o Relatório foi Evento 54
inserido
Processo específico que
8570.989.19-4
trata da matéria nº
Outras observações
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Constatações:
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ SEBASTIÃO
RESPONSÁVEL: Vânia Teixeira Baptista
• Não houve apontamentos;
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUCIANO POLETTI
RESPONSÁVEL: Mariana da Silva Fernandes Garcia
• O veículo placa DKI 7341 estava substituindo o veículo de placa DLB7204 (em que houve ocorrências
na segunda fiscalização ordenada de 2019 – 26/03/2019).

VIII Fiscalização Ordenada 2019
Tema
Merenda Escolar
Evento destes autos em
que o Relatório foi Evento 64
inserido
Processo específico que
8570.989.19-4
trata da matéria nº
Outras observações
Arquivo 51 – Justificativas Fiscalizações Ordenadas
Irregularidades constatadas:
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABÍLIO SECUNDINO LEITE
RESPONSÁVEL: Denise Lessa dos Santos
• Não havia alvará ou licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária (mesma ocorrência da
FO-IV);
•Não havia Relatório de Inspeção de Boas Práticas emitido pela Vigilância Sanitária, em descumprimento
ao previsto na Portaria CVS 5, de 09/04/2013 (mesma ocorrência da FO-IV);
• Não foi elaborado relatório com todas as etapas da aplicação dos testes de aceitabilidade, desde o
planejamento até o resultado alcançado (mesma ocorrência da FO-IV);
• O CAE não fiscaliza as condições da merenda na escola (mesma ocorrência da FO-IV);
• Não havia registro sobre a última fiscalização do CAE (mesma ocorrência da FO-IV);
• Não havia AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de validade (mesma ocorrência da
FO-IV);
• No local não havia termômetro para aferição da adequação da temperatura dos produtos sob
congelamento conforme o artigo 34 da Portaria CVS n.º 5 de 09/04/2013 (mesma ocorrência da FO-IV);
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOUTOR ALFREDO FRÓES NETO
RESPONSÁVEL: Valéria do Carmo Lopes Caeres
• Não havia alvará ou licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária (mesma ocorrência da
FO-IV);
• Não havia registro sobre a última fiscalização do CAE (mesma ocorrência da FO-IV);
• Não havia AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de validade (mesma ocorrência da
FO-IV);
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR RUY COELHO
RESPONSÁVEL: Perla de Oliveira Guimarães
• Não havia alvará ou licença de funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária(mesma ocorrência da
FO-IV);
• Não havia Relatório de Inspeção de Boas Práticas emitido pela Vigilância Sanitária, em descumprimento
ao previsto na Portaria CVS 5, de 09/04/2013(mesma ocorrência da FO-IV);
• Não são aplicados testes de aceitabilidade junto aos alunos que recebem a merenda
• Não havia cardápio do dia fixado em local visível para os alunos (mesma ocorrência da FO-IV);
• O CAE não fiscaliza as condições da merenda na escola (mesma ocorrência da FO-IV);
• Não havia registro sobre a última fiscalização do CAE(mesma ocorrência da FO-IV);
• Não havia AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de validade (mesma ocorrência da
FO-IV);
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ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA PRIMOROSA JORGE DO
NASCIMENTO
RESPONSÁVEL: Ewerton Correa Cardoso
• Não havia registro sobre a última fiscalização do CAE (mesma ocorrência da FO-IV);
• Não havia AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no prazo de validade (mesma ocorrência da
FO-IV);

Constatações:
A maioria das irregularidades apontadas na IV Fiscalização Ordenada se repetiu quando da realização da
VIII Fiscalização Ordenada, que também teve como tema Merenda Escolar.
Em justificativa apresentada pela Origem (Arquivo 51), foram informadas as seguintes providências:
•Foram realizadas inspeções da Vigilância Sanitária nas escolas visitadas;
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ABÍLIO SECUNDINO LEITE
• Há termômetro para aferição da adequação da temperatura dos equipamentos e alimentos;
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR RUY COELHO
• Foi realizada visita do CAE em 13/11/2019.

PERSPECTIVA D: SAÚDE
D.1. APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL NA
SAÚDE
Conforme informado ao Sistema Audesp, a aplicação na Saúde
atingiu, no período, os seguintes resultados, cumprindo a referida determinação
constitucional/legal:
Art. 77, III c/c § 4º do ADCT

%

DESPESA EMPENHADA (mínimo 15%)

19,06%

DESPESA LIQUIDADA (mínimo 15%)

18,95%

DESPESA PAGA (mínimo 15%)

18,95%

Arquivo 52 – Aplicação Saúde

Tendo em vista que foi liquidado e pago montante acima de 15%
da receita de impostos, atendendo ao piso constitucional, deixamos de efetuar
o acompanhamento previsto no art. 24 da Lei Complementar Federal nº 141,
de 13 de janeiro de 2012.
Apesar do atendimento ao mínimo constitucional, observamos
que os percentuais de aplicação em saúde vêm caindo gradativamente em
relação aos exercícios anteriores, o que pode contribuir para uma menor oferta
de serviços aos munícipes.
Analisamos abaixo alguns dados comparativos que corroboram
com este entendimento:
a) Quantidade de atendimentos médicos:
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Atendimentos médicos
2017

2018

2019

227.586

214.410

205.633

Arquivo 03 - Relatório Controle Interno 3º Q – Tabela 9.4

Conforme tabela acima houve uma redução significativa na
quantidade de atendimentos médicos realizados em 2019 e, ao compararmos
os dados de 2019 com os de 2017, chegamos a uma diferença de -21.953
atendimentos (-9,65%).
Verificamos ainda que em algumas Unidades Básicas de Saúde,
a queda percentual foi ainda mais acentuada:

Quantidade de atendimentos realizados
Unidade

2017

2019

Redução

% Redução

UBS Jd. Santo Antônio

22.626

14.864

-7.762

-34,31%

UBS São Paulo

16.118

12.178

-3.940

-24,44%

UBS Jamil

7.724

5.948

-1.776

-22,99%

UBS Mario Squizato

10.734

8.835

-1.899

-17,69%

UBS Jd. Castelo

13.674

11.260

-2.414

-17,65%

UBS Lucas Simplício

10.646

9.174

-1.472

-13,83%

Arquivo 03 - Relatório do Controle Interno – 3º Q – Tabela 9.4

b) Quantidade de médicos:
Médicos especialistas
2017

2018

2019

93

70

67

Arquivo 03 - Relatório do Controle Interno – 3º Q – Tabela 9.5

Conforme tabela acima, havia 93 médicos em 2017 entre as
diversas especialidades. Em 2019 a quantidade caiu para 67 médicos.
No quadro abaixo, destacamos algumas das especialidades
médicas com redução significativa:
Quantidade de médicos por especialidade
Especialidade

2017 2019

Redução

% Redução

M. Vascular

1

0

-1

-100,00%

M. Ginecologista

16

4

-12

-75,00%

M. Plantonista

5

2

-3

-60,00%

M. Clínico Geral

16

10

-6

-37,50%

Arquivo 03 - Relatório do Controle Interno – 3º Q – Tabela 9.5
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As demais questões relacionadas à Saúde estão contempladas
nos próximos itens D.2.–i-SAÚDE e D.2.1.– VI Fiscalização Ordenada.
D.2. IEG-M – I-SAÚDE – Índice C

IEG-M

2017

2018

2019

i-SAÚDE:

B

C

C

Quanto ao que se extrai dos dados do i-SAÚDE, observa-se que
no exercício em análise o índice permaneceu em C, indicando baixo nível de
adequação.
As inadequações às metas propostas pela Agenda 2030, de
acordo com o apurado na comparação dos índices dos quesitos do IEG-M com
os ODS, serão tratadas no item H.1.
Apresentamos, então, os apontamentos do i-SAÚDE referentes
ao exercício de 2019:
•

O Relatório Anual de Gestão de 2018 foi encaminhado ao Conselho
Municipal de Saúde por meio físico, contrariando o § 3º do Art. 99 da
Portaria de Consolidação nº 01 de 28.09.2017 e conforme informado
pelo gestor de saúde do município (Arquivo 53 – Memorando 1902020-SMS, item 1), o encaminhamento do RAG 2019 por meio do
Sistema DigiSUS ainda não foi possível (quesito 6);

•

O Sistema DigiSUS não foi atualizado pelo gestor de saúde com os
dados de 2018 e conforme informado pelo gestor de saúde do
município (Arquivo 53 – Memorando 190-2020-SMS, item 2), a
atualização do Sistema DigiSUS com os dados de 2019 ainda não foi
possível (quesito 7);

•

O Parecer Conclusivo sobre o Relatório Anual de Gestão de 2018 foi
aprovado sem ressalvas, todavia, conforme informado pelo gestor de
saúde do município (Arquivo 53 – Memorando 190-2020-SMS, item 3),
não houve emissão de parecer conclusivo sobre o Relatório Anual de
Gestão 2019 (quesito 8);

•

Nenhum dos 24 estabelecimentos de saúde sob gestão municipal
possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB), conforme
Decreto Estadual nº 63.911 de 10.12.2018 (quesito 11);

•

Das 24 unidades de saúde sob gestão municipal, 18 delas (75%) não
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possuem alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária, conforme
Lei Federal nº 6.437 de 20.08.1977 (quesito 12);
•

A Prefeitura Municipal informou que, em dezembro de 2019, 8
unidades de saúde necessitavam de reparos (conserto de janelas,
rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos
danificados, etc) (quesito 13.1);

•

Conforme informação da responsável pelo Controle Interno do
município (Arquivo 03 – Relatório-CI-3º Quadrimestre), embora a
Secretaria de Saúde não tenha informado, houve o fechamento da
unidade de Pronto Atendimento Infantil (PAI) em 2019 (quesito 13.2);

•

O município não possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)
elaborado e implantado para seus profissionais de saúde, conforme
recomenda o inciso VI do Art. 4º da Lei Federal nº 8.142 de
28.12.1990 (quesito 14);

•

A forma de registro de frequência dos médicos e enfermeiros não é
eletrônica (quesito 15);

•

A Prefeitura Municipal informou, conforme tabela abaixo, que a
quantidade média de consultas realizadas em 2019 foi de 1.538
consultas por médico, quantidade expressivamente menor que a
média de 2017 e 2018 (quesito 16):
Consultas por médico
2017

2018

2017-2018

2019

Consultas

220.707

307.618

528.325

116.853

Médicos

93

76

169

76

Média

2.373

4.048

3.126

1.538

•

A Prefeitura Municipal informou que realizou menos de 2 exames de
pré-natal em gestantes no ano de 2019, contrariando o Quadro 2 –
Parâmetros Assistenciais da Rede Cegonha para todas as gestantes
estabelecido pela Portaria de Consolidação nº 1 do Ministério de
Estado de Saúde de 28.09.2017 (quesito 18);

•

A Prefeitura Municipal não adotou a Estratégia de Saúde da Família
em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização
da Atenção Básica, contrariando as diretrizes do inciso II do Art. 7º e
do inciso X do Art. 10 da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.436 de
21.09.2017 (quesito 19);

•

A Prefeitura Municipal informou que não disponibiliza o serviço de
agendamento de consulta médica nas UBSs de forma não presencial,
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cujo objetivo é dar mais praticidade aos pacientes e evitar os longos
tempos de espera para agendamentos (quesito 20);
•

A Prefeitura Municipal informou que não implantou o Prontuário
Eletrônico do Paciente. Trata-se de uma boa prática que possibilitam
vários benefícios como maior legibilidade dos dados armazenados,
redução de custos, maior segurança em relação ao prontuário em
papel (quesito 23);

•

A Secretaria Municipal de Saúde informou que está integrada com os
outros órgãos municipais de forma a ampliar a oferta de ações e de
serviços voltados para a assistência aos portadores de transtornos
mentais, conforme recomendado no § 1º do Art. 91 do Anexo V da
Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 03 de 28.09.2017.
Entretanto não possui ações estabelecidas, papéis definidos, metas
estabelecidas e prazos junto aos mesmos (quesito 24.2.1);

•

A Prefeitura Municipal informou que há demanda de ações e de
serviços voltados para a assistência aos portadores de transtornos
mentais, bem como para usuários de substâncias psicoativas.
Entretanto, não formalizou termo de adesão com o “Programa
Recomeço: uma vida sem drogas” conforme Art. 7º do Decreto
Estadual nº 61.674 de 02.12.2015 (quesito 24.3);

•

A Prefeitura Municipal informou que não possui indicadores
específicos para a Atenção Psicossocial. O item 6 do § 1º do Art. 10
do Decreto Estadual nº 61.674 de 02.12.2015 estipula que o
monitoramento deve ocorrer através de indicadores e informações
disponibilizadas pela Central de Regulação (quesito 24.4);

•

A Prefeitura Municipal informou que a quantidade de CAPS e
Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil segundo a
totalidade de habitantes do município não é adequada, conforme
recomenda-se no §3º, § 6º, § 9º; § 14, § 17 do Art. 23 e § 2º e § 3º do
inciso II, item c) do Art. 48 do Anexo V da Portaria de Consolidação do
Ministério da Saúde nº 03 de 28.09.2017 (quesito 24.5.1);

•

A Prefeitura Municipal informou que nem todos os serviços
assistenciais ofertados pelo CAPS e Unidades de Acolhimento (vagas)
estão disponibilizados no sistema de regulação municipal, em
desacordo com o inciso III do Art. 3º, inciso VIII do Art. 4º e § 2º do Art.
8º do Anexo V da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº
03 de 28.09.2017 (quesito 24.5.3);

•

A Prefeitura Municipal não aderiu formalmente ao programa “De Volta
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para Casa” (PVC) (quesito 24.6);
•

A Prefeitura Municipal não possui unidades de Serviços Residenciais
Terapêuticos (SRT) ou Equivalente em Saúde Mental, mas possui
demanda para tal serviço, contrariando o Art. 79 do Anexo V da
Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 03 de 28.09.2017
(quesito 25.2);

•

A Prefeitura Municipal informou, conforme tabela abaixo, as vacinas
que ficaram abaixo da meta de cobertura, contrariando o estipulado no
Quadro 1 do Programa Nacional de Imunizações (PNI) (quesito 28):

Cobertura vacinal em 2019
Vacina

Cobertura

Meta

BCG (dose ao nascer)

63,21%

90,00%

VORH (2ª dose)

66,59%

90,00%

Hepatite B (3ª dose)

70,08%

95,00%

Meningocócica C (2ª dose)

70,86%

95,00%

Pentavalente (3ª dose)

64,79%

95,00%

Pneumocócica 10-valente (2ª dose)

73,52%

95,00%

Poliomielite (3ª dose)

78,97%

95,00%

Febre Amarela

64,14%

100,00%

Tetra Viral

45,10%

95,00%

•

A Prefeitura Municipal informou que exerceu as atribuições
relacionadas à vigilância entomológica e controle vetorial em 2019 de
acordo com as Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de
Epidemias de Dengue/2009 e com os incisos I, VI e IX do Art. 11 da
Portaria nº 1.378 do Ministério da Saúde de 09.07.2013. Entretanto,
não estão entre as atribuições: a) o de incluir a vigilância sanitária
municipal como suporte às ações de vigilância e controle vetorial, que
exigem o cumprimento da legislação sanitária; b) o de adquirir as
vestimentas e equipamentos necessários à rotina de controle vetorial;
c) o de adquirir os equipamentos de EPI recomendados para a
aplicação de inseticidas e biolarvicidas nas ações de rotina. Em
desacordo com o item 5.3.7 das Diretrizes Nacionais para a Prevenção
e Controle de Epidemias de Dengue/2009 (quesito 32.1);

•

Os serviços de terapias e tratamentos, medicamentos e internações
não estão inseridos no sistema informatizado de regulação utilizado
pelo município (quesito 38.2.1);
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•

A Prefeitura Municipal informou que o Complexo Regulador Municipal
não possui Central de Urgência e Central de Internações. Contrariando
o § 1º do Art. 9º da Política Nacional de Regulação do Sistema Único
de Saúde constante no Anexo XXVI da Portaria de Consolidação nº 2
do Ministério da Saúde de 28.09.2017, e o inciso III do Anexo I da
Deliberação CIB (Comitê Intergestores Bipartite) nº 6 de 08.02.2012
(quesito 39.1.1);

•

O tempo médio de resposta em minutos dos atendimentos do SAMU
(ou equivalente), informado pela Prefeitura Municipal, foi maior que a
média dos tempos médios de 2017 e 2018 (quesito 40.1);

•

A Prefeitura Municipal informou que nenhuma das equipes das
Unidades Móveis teve ao menos a composição mínima estipulada na
legislação no decorrer do exercício, contrariando o Art. 44 do Anexo III
– Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) da Portaria de
Consolidação nº 03 do Ministério da Saúde de 28.09.2017 (quesito
40.3);

•

O sistema informatizado que a Prefeitura Municipal utiliza para
gerenciar o estoque de materiais e insumos médicos: a) não gerencia
o processo de compras dos insumos/materiais de saúde, desde o
planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal; b) não
gerencia reposição dos insumos/materiais de saúde por
estabelecimento de saúde. O uso destas tecnologias deveriam trazer
benefícios, como: otimizar o processo de compras; facilitar o controle
de fornecedores; auxiliar no planejamento financeiro; prevenir
prejuízos; controlar inventário; fornecer relatórios gerenciais; integrar
os setores da Prefeitura (quesito 41.1);

•

A Prefeitura Municipal informou que não possui Ouvidoria da Saúde
implantada, contrariando o item h do Art. 5.1 da Resolução CIT
(Comissão Intergestores Tripartite) nº 4 de 19.07.2012 (quesito 42);

•

A Prefeitura Municipal não utiliza o Sistema OuvidorSUS ou sistema
equivalente, contrariando o disposto no Art. 116 da Portaria de
Consolidação nº 1 do Ministério da Saúde de 28.09.2017 (quesito 43);

•

A Prefeitura Municipal informou que não possui o componente
municipal do Sistema Nacional de Auditoria (SNA), em desacordo com
o § 2º do Art. 6º da Lei Federal nº 8.689 de 27.07.1993 (quesito 44);

•

O sistema informatizado que a Prefeitura Municipal utiliza para
gerenciar o estoque de medicamentos: a) não permite a
rastreabilidade dos medicamentos dispensados aos pacientes; b) não
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gerencia o processo de compras de medicamentos, desde o
planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal; c) não
gerencia reposição de medicamentos por estabelecimento de saúde.
O uso destas tecnologias deveria trazer benefícios, como: otimizar o
processo de compras; facilitar o controle de fornecedores; auxiliar no
planejamento financeiro; prevenir prejuízos; controlar inventário;
fornecer relatórios gerenciais; integrar os setores da Prefeitura (quesito
45.1);
•

A Prefeitura Municipal informou que houve desabastecimento (superior
a um mês), em 2019, de 13 itens de medicamentos (13,40%) do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica presentes na
Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, contrariando o Art. 98
do Anexo XXVIII da Portaria de Consolidação nº 2 do Ministério da
Saúde de 28.09.2017 (quesito 46);

•

A produtividade de mamógrafos, em 2019, nos estabelecimentos de
saúde sob gestão municipal (rede própria) foi de 1.410 exames por
equipamento, quantidade expressivamente menor que 6.758 exames
por equipamento, conforme o item 6.6 – Mamógrafos, estabelecido
pela Portaria de Consolidação nº 1 do Ministério de Estado da Saúde
de 28.09.2017 (quesito 48.1);

•

A Prefeitura Municipal informou, conforme a tabela abaixo, que a
produtividade de ultrassom convencional, em 2019, nos
estabelecimentos de saúde sob gestão municipal (rede própria) foi de
1.129 exames por equipamento, quantidade expressivamente menor
se comparado com a média de 2017 e 2018 (quesito 49.1):
Exames ultrassom convencional
2017

2018

2017-2018

2019

Exames

5.564

4.845

10.409

2.258

Equipamentos

2

2

4

2

Média

2.782

2.423

2.602

1.129

D.2.1. FISCALIZAÇÃO ORDENADA

No exercício de 2019 foi realizada uma fiscalização ordenada no
Município de Ferraz de Vasconcelos no âmbito da Saúde, conforme quadros a
seguir:
VI Fiscalização Ordenada 2019
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Tema

Medicamentos

Evento destes autos em
que o Relatório foi
Evento 36
inserido
Processo específico
que trata da matéria nº

TC-008570.989.19-4

Outras observações

Justificativas no Evento 46

Irregularidades constatadas na inspeção da Ordenada:
FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA JAMIL:
• O Responsável Técnico não estava presente na farmácia;
• O responsável pelo setor não possui formação específica na área;
• Não existia escala de Responsável Técnico Substituto nos horários não cobertos pelo Responsável
Técnico;
• O cadastro dos farmacêuticos não está atualizado no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde;
• As condições do local em geral não são satisfatórias: Conforme item B.10, há bastante umidade e mofo
no local;
• O Órgão não possui alvará da vigilância sanitária;
• O local não possui Registro de Responsabilidade Técnica no CRF/SP (Conselho Regional de Farmácia);
• O prédio não possui AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
• Não existe área física e instalações para recebimento e conferência dos medicamentos separada da
área de armazenamento;
• Não há destinação específica para medicamentos vencidos de modo a evitar a entrega ao consumo;
• Não há atendimento preferencial (idoso, gestante, lactante, PNE, etc.);
• Não existe área de dispensação de medicamentos;
• Constatada a existência de medicamentos acondicionados em embalagem terciária na farmácia;
• Os medicamentos de uso controlado ou controle especial não estão acondicionados em armário com
controle de acesso (chave/cadeado) na farmácia;
• Foram constatados medicamentos com prazo de validade vencida: Paracetamol, Dipirona, Cefalexina,
Glibencamida, Albendazol, Repelente spray;
• Foram constatados medicamentos com prazo de validade próximo ao vencimento: Loratadina;
FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO:
• Não existia escala de Responsável Técnico Substituto nos horários não cobertos pelo Responsável
Técnico;
• O Órgão não possui Alvará da Vigilância Sanitária;
• O prédio não possui AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
• Não existe área física e instalações para recebimento e conferência dos medicamentos separada da
área de armazenamento;
• Não existe Relação Municipal de Medicamentos (REMUME);
• Não há atendimento preferencial (idoso, gestante, lactante, PNE, etc.);
• Constatada a existência de medicamentos acondicionados em embalagem terciária na farmácia;
• Existem medicamentos acondicionados na porta do refrigerador;
• Não existe controle de estoque;
• Foram constatados medicamentos com prazo de validade próximo ao vencimento: Beclometazona
• Não possui dados de estoque mínimo/estoque de segurança;
• Não possui dados de estoque máximo;
• Não foi realizado inventário;
• A fiscalização fez as seguintes anotações: Não há internet na farmácia, o que impossibilita a utilização
do software de controle de estoque utilizado em outras unidades, além de impossibilitar pesquisas
comuns sobre medicamentos.
• Não há extintor no hall de entrada da UBS, ele foi roubado e ainda não foi reposto.
FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BELA VISTA:
• O Órgão não possui Alvará da Vigilância Sanitária;
• O local não possui Registro de Responsabilidade Técnica no CRF/SP (Conselho Regional de Farmácia);
• O prédio não possui AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
• Constatada a existência de medicamentos acondicionados em embalagem terciária na farmácia;
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• Os medicamentos de uso controlado ou controle especial não estão acondicionados em armário com
controle de acesso (chave/cadeado) na farmácia;
• No caso de medicamentos sujeitos ao Controle Especial/de uso controlado, as receitas (prescrição
médica) não estão sendo retidas;
• A fiscalização fez as seguintes anotações: o Sistema Horus trava com frequência e atrasa o
atendimento; falta de remédios indica verba insuficiente de repasses do Programa QualifarSUS; falta de
verba para reestruturação das farmácias.
FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA SANTA MARGARIDA:
• O Responsável Técnico não estava presente na farmácia;
• Não existia escala de Responsável Técnico Substituto nos horários não cobertos pelo Responsável
Técnico;
• O Órgão não possui Alvará da Vigilância Sanitária;
• O prédio não possui AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
• Não existe área física e instalações para recebimento e conferência dos medicamentos separada da
área de armazenamento;
• Não existe Relação Municipal de Medicamentos (REMUME);
• Não há atendimento preferencial (idoso, gestante, lactante, PNE, etc.);
• Constatada a existência de medicamentos acondicionados em embalagem terciária na farmácia;
• Não há sistema ou controles para evitar a dispensação de medicamentos em duplicidade ou
multiplicidade pela própria unidade;
• Não há sistema de controles para evitar a dispensação de medicamentos a pacientes que não estão
mais em tratamento (alta médica/mudança de residência/óbito);
• Foram constatados medicamentos com prazo de validade vencida: Clonazepam, prometazina,
apresolina, biperideno e valproato de sódio;
• Foram constatados medicamentos com prazo de validade próximo ao vencimento: Beclometazona 50
mg;
• Não foi realizado inventário;
• A fiscalização fez as seguintes anotações: UBS sem internet há 3 meses.
FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUCAS SIMPLÍCIO DELIESPOSTI:
• O Órgão não possui Alvará da Vigilância Sanitária;
• O local não possui Registro de Responsabilidade Técnica no CRF/SP (Conselho Regional de Farmácia);
• O prédio não possui AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
• Não existe área física e instalações para recebimento e conferência dos medicamentos separada da
área de armazenamento;
• Não existe área de dispensação de medicamentos;
• Constatada incidência de sol de forma direta sobre medicamentos na farmácia; Constatada a existência
de medicamentos acondicionados em embalagem terciária na farmácia;
• Os medicamentos de uso controlado ou controle especial não estão acondicionados em armário com
controle de acesso (chave/cadeado) na farmácia;
• No caso de medicamentos sujeitos ao Controle Especial/de uso controlado, as receitas (prescrição
médica) não estão sendo retidas;
• Houve divergência na contagem do(s) medicamento(s): Cefalexina 500mg; Captopril 25mg.;
• Foram constatados medicamentos com prazo de validade próximo ao vencimento: Cefalexina 500mg;
Captopril 25 mg;
• Não possui dados de estoque mínimo/estoque de segurança;
• Não possui dados de estoque máximo.
FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CDHU:
• O Responsável Técnico não estava presente na farmácia;
• Não existia escala de Responsável Técnico Substituto nos horários não cobertos pelo Responsável
Técnico; • O Órgão não possui Alvará da Vigilância Sanitária;
• O local não possui Registro de Responsabilidade Técnica no CRF/SP (Conselho Regional de Farmácia);
• O prédio não possui AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
• A Relação de Medicamentos não é divulgada aos médicos e profissionais de saúde;
• Constatada a existência de medicamentos acondicionados em embalagem terciária na farmácia;
• Os medicamentos de uso controlado ou controle especial não estão acondicionados em armário com
controle de acesso (chave/cadeado) na farmácia;
• No caso de medicamentos sujeitos ao Controle Especial/de uso controlado, as receitas (prescrição
médica) não estão sendo retidas;
• Não há sistema de controles para evitar a dispensação de medicamentos a pacientes que não estão
mais em tratamento (alta médica/mudança de residência/óbito);
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• Existem medicamentos acondicionados na porta do refrigerador;
• Não são feitas anotações/registro das temperaturas;
• Houve divergência na contagem do(s) medicamento(s): Ambroxal xarope infantil; colagenase pomada;
dexametasona frasco; sulfametaxazol;
• Foram constatados medicamentos com prazo de validade próximo ao vencimento: cefalexina e
paracetamol;
• Não possui dados de estoque mínimo/estoque de segurança;
• Não possui dados de estoque máximo.
FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN:
• O Responsável Técnico não estava presente na farmácia;
• O responsável pelo setor não possui formação específica na área;
• Não existia escala de Responsável Técnico Substituto nos horários não cobertos pelo Responsável
Técnico;
• O local não possui Registro de Responsabilidade Técnica no CRF/SP (Conselho Regional de Farmácia);
• O prédio não possui AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
• Não existe Relação Municipal de Medicamentos (REMUME);
• Os medicamentos de uso controlado ou controle especial não estão acondicionados em armário com
controle de acesso (chave/cadeado) na farmácia;
• No caso de medicamentos sujeitos ao Controle Especial/de uso controlado, as receitas (prescrição
médica) não estão sendo retidas;
• Houve divergência na contagem do(s) medicamento(s): Diclofenaco 50Mg.
Verificação das medidas saneadoras:
FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE VILA JAMIL:
• A UBS Vila Jamil passou por uma reforma geral. A farmácia foi mudada de local, pintada e
reestruturada;
• As embalagens terciárias foram retiradas da farmácia;
• A tomada do refrigerador utilizado em medicamentos termolábeis está sendo utilizada sem adaptador;
• Procedimento de entrega de senhas para atendimento preferencial;
• Local adequado para o armazenamento de medicamentos para descarte;
• Empresa especializada realiza a coleta dos medicamentos para descarte;
• Última vistoria da Vigilância Sanitária Municipal em 05/07/2019.
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FARMÁCIA DA UBS SANTO ANTONIO:
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•
•
•
•
•
•
•

As embalagens terciárias foram retiradas da farmácia;
Procedimento de entrega de senhas para o atendimento prioritário e cadeiras na área da farmácia;
Os medicamentos termolábeis não são mais armazenados na porta do refrigerador;
Apresentado o REMUME;
Mapa de medicamentos com estoque mínimo e máximo;
Extintor no hall de entrada foi reposto;
Última vistoria da Vigilância Sanitária Municipal em 21/08/2020.
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FARMÁCIA DA UBS BELA VISTA:
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• As embalagens terciárias foram retiradas da farmácia.

FARMÁCIA DA UBS VILA SANTA MARGARIDA:
• As embalagens terciárias foram retiradas da farmácia;
• Há local para descarte de medicamentos vencidos ou em desuso oriundos da população;
• Procedimento de entrega de senhas para atendimento prioritário;
• Apresentado o REMUME;
• Realizado o Inventário;
• Regularizado a internet;

FARMÁCIA DA UBS LUCAS SIMPLÍCIO DELIESPOSTI:
• As embalagens terciárias foram retiradas da farmácia;
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• As janelas da farmácia foram pintadas para evitar a incidência de sol;

• A tomada do refrigerador utilizado em medicamentos termolábeis está sendo utilizada sem adaptador;
• Mapa de medicamentos com estoque mínimo e máximo.

FARMÁCIA DA UBS CDHU:
• Foram retiradas as embalagens terciárias da farmácia;
• Realizado o inventário;
• Mapa de medicamentos com estoque mínimo e máximo.
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FARMÁCIA DA UBS DR. GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN:
• Apresentado o REMUME.

PERSPECTIVA E: GESTÃO AMBIENTAL

E.1. IEG-M – I-AMB – Índice C

Quanto ao que se extrai dos dados do i-AMB, observa-se que, no
exercício em análise, o índice permaneceu em C, indicando baixo nível de
adequação:
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IEG-M

2017

2018

2019

i-AMB

C

C

C

De acordo com o apurado na comparação dos índices dos
quesitos do IEG-M com os ODS, foram constatadas as seguintes inadequações
às metas propostas pela Agenda 2030, que requerem atuação da
Administração Municipal:
•

Os servidores responsáveis pelo Meio Ambiente não recebem
treinamento específico para a matéria;

•

Não houve disponibilização de recursos para a operacionalização das
atividades de meio ambiente;

•

A Prefeitura Municipal não estimula entre seus órgãos e entidades de
sua responsabilidade projetos e/ou ações que promovam o uso
racional de recursos naturais;

•

Não são realizadas fiscalizações periódicas pelo uso do fogo;

•

O Município não está habilitado junto ao CONSEMA para licenciar os
empreendimentos de impacto local de conformidade com a
Deliberação Normativa CONSEMA 01/2014;

•

Não há um plano emergencial com ações para fornecimento de água
potável à população em caso de sua escassez, o mesmo está previsto
no novo Plano Municipal que se encontra em aprovação;

•

A Prefeitura Municipal não realiza a coleta seletiva de resíduos sólidos;

•

A Prefeitura não possui Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC) elaborado e implantado de acordo com a
Resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações;

•

Não foi elaborado o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de
Serviços de Saúde (PGRSS).

PERSPECTIVA F: GESTÃO DA PROTEÇÃO À CIDADE

F.1. IEG-M – I-CIDADE – Índice C
Quanto ao que se extrai dos dados do i-CIDADE, observa-se que,
no exercício em análise, o índice caiu para C, indicando baixo nível de
adequação:
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IEG-M

2017

2018

2019

i-CIDADE

B

B

C

De acordo com o apurado na comparação dos índices dos
quesitos do IEG-M com os ODS, foram constatadas as seguintes inadequações
às metas propostas pela Agenda 2030, que requerem atuação da
Administração Municipal:
•

O Município não possui Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil
devidamente regulamentado;

•

O Município não promove treinamento de associações para atuação
conjunta com os agentes municipais de Proteção e Defesa Civil;

•

O Município não possui mecanismos para vedar novas ocupações das
áreas de riscos;

•

Não são realizados regularmente exercícios simulados para as
contingências previstas no PLANCON;

•

O Município não dispõe de sinal, dispositivo ou sistema de alarme para
desastres;

•

Município não possui cadastro da lista de fornecedores para coleta e
distribuição de suprimentos de ajuda humanitária para o caso de
desastre;

•

O Município não possui estudo de avaliação atualizado da segurança
de todas as escolas e centros de saúde;

•

O Município não possui Plano de Mobilidade Urbana;

•

A minoria dos calçamentos públicos do Município possui
acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade.

PERSPECTIVA G: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

G.1. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
– TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

G.1.1. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA
FISCAL
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A
origem
mantém
divulgação
no
sítio
eletrônico
www.ferrazdevasconcelos.com.br de dados relativos a compras e licitações,
gestão fiscal, recursos humanos, entre outros.
Sob amostragem, não constatamos ocorrências dignas de nota
relativas à transparência e acesso à informação, além daquelas apontadas no
i-GOV TI, tratado no item G.3.
G.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP

Nos trabalhos da Fiscalização não foram encontradas
divergências entre os dados da origem e os prestados ao Sistema Audesp.
G.3. IEG-M – I-GOV TI – Índice C
IEG-M

2017

2018

2019

i-GOV:

B

C+

C

Quanto ao que se extrai dos dados do i-GOV TI, observa-se que
no exercício em análise o índice caiu para C, indicando baixo nível de
adequação.
As inadequações às metas propostas pela Agenda 2030, de
acordo com o apurado na comparação dos índices dos quesitos do IEG-M com
os ODS, serão tratadas no item H.1.
Apresentamos, então, os apontamentos do i-GOV TI referentes ao
exercício de 2019:
•

A Prefeitura Municipal informou que possui uma área ou departamento
de TI. Entretanto, não disponibiliza recursos tecnológicos e
orçamentários para suas atividades. A falta de recursos para
operacionalização das atividades de Tecnologia da Informação pode
inviabilizar o exercício de suas atribuições, comprometendo o
gerenciamento da informação, o alcance dos objetivos estratégicos, a
qualidade na prestação de serviços públicos e a implantação de
políticas públicas (quesito 1.2);

•

A Prefeitura Municipal não definiu as atribuições dos servidores da
área de Tecnologia da Informação. Esta definição é importante para
estabelecer o modo de organização e o funcionamento dessa gestão
como: alocação de recursos, realização de investimentos e avaliação e
monitoramento das soluções de TI (quesito 1.1.2);
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•

A Prefeitura Municipal não disponibiliza, periodicamente, programas de
capacitação e atualização para os servidores de Tecnologia da
Informação. Tendo em vista a constante evolução da Área de
Tecnologia da Informação, a não disponibilização de programas de
treinamento compromete a produtividade, a segurança e a inovação
na prestação do serviço público (quesito 1.1.3);

•

A Prefeitura Municipal informou que não possui um Plano Diretor de
Tecnologia da Informação (PDTI) vigente, o que pode comprometer o
diagnóstico, o planejamento e a gestão dos recursos dos processos
relacionados à Tecnologia da Informação (quesito 2);

•

A Prefeitura Municipal não dispõe de Política de Segurança da
Informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório, o que
dificulta o cumprimento do Art. 25, da Lei Federal nº 12.527 de
18.11.2011. A Política de Segurança da Informação visa proteção e
gestão da informação direcionando as condutas de todos os usuários
e técnicos da entidade. É recomendado pela norma ABNT NBR
ISO/IEC 27002 – Seção 5 a criação deste documento (quesito 3);

•

O site da Prefeitura Municipal não disponibiliza as perguntas e
respostas mais frequentes da sociedade, contrariando o Art. 8º, § 1º,
inciso VI, da Lei nº 12.527 de 18.11.2011 (quesito 5.5);

•

O site da Prefeitura Municipal não disponibiliza acessibilidade de
conteúdo para pessoas com deficiência, contrariando o Art. 63 da Lei
Federal nº 13.146 de 06.07.2015, e o Art. 8º, § 3º, inciso VIII, da Lei
Federal nº 12.527 de 18.11.2011 (quesito 5.6);

•

A Prefeitura Municipal informou que o setor de Precatórios não possui
softwares de gestão de processo. O uso de softwares para gestão de
processos permite o registro e monitoramento de informações que
antes ficavam somente no papel, usando bases de dados estruturadas
e integradas, a qual se permite fazer o cruzamento de dados e análise
das informações estratégicas para a tomada de decisão, as falhas em
políticas públicas e até indicativos de fraudes (quesito 7.1);

•

A Prefeitura Municipal informou que oferece serviços digitais.
Entretanto ainda não disponibiliza digitalmente Alvarás, Licenças,
Ouvidoria e Consulta de débitos municipais. A expansão da prestação
de serviços digitais é um dos objetivos estratégicos da Estratégia de
Governança Digital 2016-2019. E está previsto no Art. 24, da Lei
Federal nº 12.965 de 23.04.2014 (quesito 8.1);

•

A Prefeitura Municipal não disponibiliza serviços públicos de
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atendimento ao cidadão à distância (remotamente). Com o
atendimento à distância, o cidadão economiza tempo, evita
deslocamentos desnecessários e o governo fica mais eficiente. O
atendimento remoto é previsto como uma das diretrizes para a
atuação dos Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil,
como previsto no Art. 24 da Lei Federal nº 12.965 de 23.04.2014
(quesito 9);
•

A Prefeitura Municipal não disponibiliza recursos para os cidadãos por
meio de dispositivos móveis. O atendimento por múltiplos canais de
acesso é previsto como uma das diretrizes para a atuação dos
Municípios no desenvolvimento da Internet no Brasil, como previsto no
Art. 24, da Lei nº 12.965 de 23.04.2014 (quesito 10).

PERSPECTIVA H: OUTROS ASPECTOS RELEVANTES
H.1. PERSPECTIVAS DE ATINGIMENTO DAS METAS PROPOSTAS PELA
AGENDA 2030 ENTRE PAÍSES-MEMBROS DA ONU, ESTABELECIDAS
POR MEIO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL –
ODSs
Tendo em vista as análises realizadas, indica-se que o munícipio
poderá não atingir as seguintes metas dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável-ODSs:
ODS 3 - Boa saúde e bem estar: assegurar uma vida saudável e promover
o bem-estar para todos, em todas as idades
3.4 - Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis
via prevenção e tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar
3.5 - Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de
drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool
3.8 - Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção do risco financeiro, o acesso a
serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais
seguros, eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para todos
3.c - Aumentar substancialmente o financiamento da saúde e o recrutamento, desenvolvimento
e formação, e retenção do pessoal de saúde nos países em desenvolvimento, especialmente
nos países menos desenvolvidos e nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento

ODS 4 - Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e
todos
63

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANIEL TEIXEIRA DE MELO; MARCELLO AOKI; ALINE CRISTINE RODRIGUES DE ANDRADE. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R82W9BPX-5RPU-67GJ

4ª Diretoria de Fiscalização
DF-4.1

4.1 - Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e
secundário gratuito, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes
4.2 - Até 2030, garantir que todos as meninas e meninos tenham acesso a um
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo
que eles estejam prontos para o ensino primário
4.c - Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive
por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em
desenvolvimento, especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos Estados
insulares em desenvolvimento

ODS 6 - Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e
saneamento para todos
6.3 - Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e
minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a
proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e
reutilização segura globalmente
6.4 - Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os setores e
assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar a escassez de
água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com a escassez de água
6.5 - Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis,
inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado

ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis: Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
11.2 - Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis,
sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da
expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas
em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos
11.5 - Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas
afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas
por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os desastres relacionados à
água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade
11.7 - Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos,
acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas
com deficiência
11.b - Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos
adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos
recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e
desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de
Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis

ODS 12 - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis
12.2 - Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais
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12.4 - Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os
resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais
acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para
minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente
12.5 - Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção,
redução, reciclagem e reuso
12.7 - Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e
prioridades nacionais
12.8 - Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e
conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a
natureza
ODS 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os níveis
16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis
16.7 - Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em
todos os níveis
ODS 17 - Parcerias e Meios de Implementação: fortalecer os meios de implementação e
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
17.8 - Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o mecanismo de capacitação em
ciência, tecnologia e inovação para os países menos desenvolvidos até 2017, e aumentar o
uso de tecnologias de capacitação, em particular das tecnologias de informação e
comunicação
17.17 - Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil
eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

H.2. DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES

Estão referenciados ao presente processo de contas anuais, os
seguintes protocolados:
Número:
Interessado:
Objeto:

1

Procedência:

TC-016000.989.19-4
Ministério Público do Estado de São Paulo
Ofício nº 2504/2019 - EXPPGJ, de 10 de julho de 2019. Protocolo nº 54.669/2019
- MPSP Ref.: Ofício nº 835/2019 - 5º PJ-AB, de 27 de junho de 2019,
encaminhando o ofício nº 834/2019. IC nº 997/2019. Assunto: encaminha a
Portaria de Instauração de Inquérito Civil e requerer, no prazo de 30 (trinta) dias,
informação se foi objeto de análise em algum procedimento desta Corte de
Contas o pagamento de gratificações conforme especificada neste ofício no
Município de Ferraz de Vasconcelos. Subscrito pelo Promotor de Justiça Dr.
Felipe Duarte Gonçalves Ventura de Paula. [Atendendo ao Chamado nº 1686, de
15/07/2019 do Sistema MPSP]
Não se aplica

O assunto em tela foi tratado no item B.1.9.1. VANTAGENS
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PECUNIÁRIAS deste relatório.
Número:
Interessado:
Objeto:

2

Procedência:

TC-025398.989.19-4
Tribunal de Contas da União
Aviso nº 780 - GP/TCU, de 25 de outubro de 2019. Assunto: Encaminha, para
conhecimento, cópia do Acórdão n° 11212/2019 (acompanhado da respectiva
instrução técnica), proferido pela V Câmara do TCU, na Sessão Ordinária de
8/10/2019, nos autos do TC-005.435/2019-6, da relatoria do Ministro Bruno
Dantas, que tratam de representação formulada por este Tribunal, a respeito de
possíveis irregularidades ocorridas em contrato firmado entre a Prefeitura
Municipal de Ferraz de Vasconcelos/SP e a empresa FIG Incorporadora e
Construtora Ltda., tendo como objeto a construção da Praça de Eventos (Centro
de Convenções) daquele município, mediante o Contrato de Repasse 267.04896/2008 (Siafi 643980) com o Ministério do Turismo. Subscrito pelo Presidente
Dr. José Mucio Monteiro
Não se aplica

Conforme determinação no r. despacho no evento 12.1 do TC025398.989.19-4, o expediente foi remetido para eventualmente subsidiar a
instrução deste, caso as consequências da decisão do Órgão Federal viessem
a se mostrar percucientes à análise das contas de 2019. Informamos, porém,
que as contratações ainda estão em análise pelo e. Tribunal de Contas da
União, não havendo decisão até a conclusão deste relatório.

Número:
Interessado:

3

Objeto:

Procedência:

TC-013954.989.19-0
Renato Ramos de Souza (Presidente da Comissão Permanente de Saúde,
Educação, Cultura, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Ferraz de
Vasconcelos)
Ofício nº 005/2019 do Gabinete do Vereador Renato Ramos de Souza.
Representação por não prestação de contas da Secretaria da Saúde na
Audiência Pública realizada em 30/04/2019. Ausente o Secretário Municipal da
Saúde.
Não se aplica

Verificamos que a Audiência Pública para prestação de contas da
Secretaria da Saúde relativas ao 1º quadrimestre de 2019, inicialmente
marcada para o dia 30/04/2019 foi adiada pela ausência do Secretário
Municipal de Saúde, mas se deu em 13/06/2019, conforme ata disponibilizada
no sítio eletrônico da Câmara Municipal2.

2https://www.camaraferraz.sp.gov.br/ata-da-audiencia-publica-de-prestacao-de-contas-da-

secretaria-municipal-de-saude-referente-ao-1-o-quadrimestre-de-2019-realizada-em-13-062019/
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H.3.
ATENDIMENTO
À
LEI
ORGÂNICA,
INSTRUÇÕES
E
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO

No que se refere às recomendações desta Corte, haja vista os
dois últimos exercícios apreciados, verificamos que, no exercício em exame, a
Prefeitura descumpriu as seguintes:
Exercício
TC
2015
002524/026/15
Recomendações:
1.

2.
3.

4.
5.

4.

Data do Trânsito em julgado
14/07/2017

Reveja os pontos de atenção destacados pela análise e formulação do IEGM, desse modo
transcendendo a formalização na aplicação dos mínimos constitucionais, buscando resultados
efetivos;
Mantenha atenção sobre os indicadores sociais, especialmente na educação e na saúde, a fim
de elevar as condições de vida da coletividade;
Corrija as situações destacadas pela fiscalização no setor da educação e saúde; Atenda à
legislação periférica, orientações das Pastas e jurisprudência desta E.Corte sobre a gestão dos
recursos afetos à educação e saúde;
Implante o Plano de Mobilidade Urbana;
Proceda efetiva cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa.

Exercício
TC
2017
006768.989.16-2
Recomendações:
1.
2.
3.

DOE
30/05/2017

DOE
05/11/2019

Data do Trânsito em julgado
21/01/2020

Aperfeiçoe o planejamento, com vistas a reduzir o percentual de alterações orçamentárias;
Aprimore a cobrança da dívida ativa;
Aprimore o planejamento dos investimentos nas áreas de Ensino e Saúde, visando melhora
qualitativa na prestação dos serviços públicos;
Atenda as instruções, recomendações e determinações deste Tribunal de Contas;
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SÍNTESE DO APURADO

ITENS
CONTROLE INTERNO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Resultado no exercício
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – Percentual de investimentos
DÍVIDA DE CURTO PRAZO
DÍVIDA DE LONGO PRAZO
PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento/depósito de precatórios judiciais?
PRECATÓRIOS - Foi suficiente o pagamento de requisitórios de baixa monta?
ENCARGOS - Efetuados os recolhimentos ao Regime Geral de Previdência
Social (INSS)?
ENCARGOS - Efetuados os recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência
Social?
ENCARGOS – Está cumprindo parcelamentos de débitos de encargos?
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO - Os repasses atenderam ao limite
constitucional?
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Despesa de pessoal em dezembro do
exercício em exame
ENSINO - Aplicação na Educação - art. 212, Constituição Federal (Limite
mínimo de 25%)
ENSINO - FUNDEB aplicado no magistério (Limite mínimo de 60%)
ENSINO - Recursos FUNDEB aplicados no exercício
ENSINO - Se diferida, a parcela residual (de até 5%) foi aplicada até 31.03 do
exercício subsequente?
SAÚDE - Aplicação na Saúde (Limite mínimo de 15%)

REGULAR
3,84%
2,92%
FAVORÁVEL
FAVORÁVEL
SIM
SIM
SIM
NÃO SE APLICA
SIM
SIM
48,66%
25,46%
78,37%
96,83%
SIM
19,06%

CONCLUSÃO

Observada a instrução constante no art. 24 da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Fiscalização, em conclusão a
seus trabalhos, aponta as seguintes ocorrências:

A.2. IEG-M – I-PLANEJAMENTO – Índice C
• As audiências públicas são realizadas em dia de semana em horário
comercial (8 às 18 horas), o que inibe a participação da classe
trabalhadora no debate;
• Para a elaboração do diagnóstico municipal não é levado em conta
nenhum plano do governo federal ou estadual como exemplo para
apoiar o que se pretende propor como solução;
• A LOA prevê abertura de créditos adicionais em percentual acima da
inflação prevista para o exercício, o que pode desfigurar o orçamento
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original e abrir portas para o déficit de execução orçamentária;
• Foram realizadas por decreto alterações orçamentárias decorrentes de
remanejamento, transposição e transferência em atividades não
contempladas na exceção prevista no artigo 167, § 5º, da Constituição
Federal, infringindo o disposto no artigo 167, inciso VI, da Constituição
Federal;
• Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessas
atividades não têm dedicação exclusiva na área;
• A carga horária de treinamento específico dos servidores responsáveis
pelo planejamento é menor do que 20 horas ano;
• O sistema informatizado utilizado para auxiliar na elaboração do
planejamento não é multiusuário, ou seja, não ocorre a dupla custódia
(um faz e outro confere);
• A Prefeitura Municipal informou que não possui recursos materiais para
a operacionalização das atividades voltadas para o planejamento;
• A Prefeitura Municipal informou que não analisa a percepção de
coerência entre os insumos que mobiliza, os produtos/ações que gera,
os resultados que provoca e os impactos esperados pela sociedade;
• Não há avaliação entre os produtos ofertados à população e as reais
demandas da sociedade, coletadas, principalmente, nas audiências
públicas realizadas e nos demais instrumentos de diagnóstico dos
problemas, necessidades e deficiências do município;
• O Sistema de Controle Interno não exerce o controle das operações de
crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do
Município;
• O Sistema de Controle não atesta a regularidade da tomada de contas
dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou
assemelhados;
• A Prefeitura Municipal não realizou a segregação das funções
financeiras e de controle;
• Não houve divulgação integral na internet do Relatório de Gestão
elaborado pela Ouvidoria;
• A Prefeitura Municipal informou que não elaborou a “Carta de Serviço ao
Usuário”;
• Não houve regulamentação nem instituição do Conselho de Usuários;
69

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANIEL TEIXEIRA DE MELO; MARCELLO AOKI; ALINE CRISTINE RODRIGUES DE ANDRADE. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R82W9BPX-5RPU-67GJ

4ª Diretoria de Fiscalização
DF-4.1

• O Município não possui Plano Diretor;
• A média do resultado alcançado de todos os indicadores de um
programa, comparada com a média dos resultados alcançados das
ações desse mesmo programa, com base nas informações constantes
do Relatório de Atividades, teve menos de 60% de coerência, sinal de
dificuldade na compatibilização das peças orçamentárias;
• O confronto entre o resultado físico alcançado pelas metas das ações e
os recursos financeiros utilizados a partir de dados da Lei Orçamentária
Anual (LOA), demonstram que menos de 60% das metas possuem
compatibilidade entre o resultado físico e os recursos utilizados.

B.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
•

O percentual de alterações orçamentárias, de 16,66%, apesar de dentro
do limite autorizado pela LOA, se mostrou bastante superior ao índice de
inflação do período (4,31%);

B.1.6. ENCARGOS
•

O Município de Ferraz de Vasconcelos não possui Regime Próprio de
Previdência – RPPS, no entanto, desde o exercício de 2003, o Município
vem concedendo aposentadorias, pensões e complementações, apesar
da ausência de contribuições previdenciárias. Atualmente, a Prefeitura
possui em sua folha de pagamentos 40 servidores inativos
(aposentados, pensionistas e complementações);

B.1.9. DEMAIS ASPECTOS SOBRE RECURSOS HUMANOS
•

Com base nos dados demonstrados, observa-se um aumento
substancial na quantidade total de cargos efetivos, entretanto a
Prefeitura informou que houve uma incorreção quanto aos dados
fornecidos ao Sistema Audesp, não correspondendo esse número à
realidade do quadro municipal.

•

Contratações Temporárias com prazo superior a 06 meses, contrariando
a Lei Municipal nº 2.585/2005. O Município paga um alto valor de horas
extraordinárias. Em 2019, houve um aumento de 19% no valor pago de
horas extras em relação ao exercício anterior;
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B.1.9.1. VANTAGENS PECUNIÁRIAS
•

Pagamento de gratificações (Gratificação Especial por Desempenho de
Atividade – R$ 106.172,68 e Gratificação Especial por Desempenho de
Atividades de Serviços de Trânsito – R$ 359.136,21) cumulativamente
com horas extras, em desatendimento à proibição expressa nas leis
instituidoras;

•

Pagamento de “Função Gratificada”, no montante de R$ 752.492,47,
cuja lei instituidora não dispunha de critérios objetivos para concessão e
não previa os percentuais incidentes sobre a remuneração, conferindo
excessiva discricionaridade ao Prefeito quanto à definição desses
aspectos;

•

Pagamento de “Adicional de Risco”, no valor total de R$ 1.639.781,85,
cuja lei instituidora não fixa critérios para sua concessão, sendo
atribuída indiscriminadamente a todos os servidores da Guarda Civil
Municipal, caracterizando aumento disfarçado de vencimentos;

•

Pagamento de “Bônus Assiduidade”, no valor de R$ 3.330.370,61, verba
que, conforme já tratado no relatório das contas de 2018, atribui
acréscimo remuneratório fundamentado em atributo que já é dever do
servidor, o que não se coaduna com as disposições do Estatuto do
Servidor Público Municipal;

•

Pagamento de “Salário Esposa”, no montante de R$ 63.672,40,
vantagem que se mostra contrária ao interesse público, onerando a
Administração Pública sem contrapartida dos beneficiários;

B.2. IEG-M – I-FISCAL – Índice B
• A Prefeitura não dispõe de cargos de fiscais tributários preenchidos;
• Não há revisão periódica do Cadastro Imobiliário;
• Não houve publicidade e transparência dos benefícios concedidos por
Renúncia de Receitas quanto aos valores concedidos e público
beneficiado;

B.3.1. DÍVIDA ATIVA
•

Baixo percentual de recebimento da dívida ativa, de 1,77% em relação
ao estoque inicial, o que indica que persistem deficiências no setor de
cobrança;
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B.3.2. MULTAS DE TRÂNSITO
•

Diferença apurada no valor de R$ 138.024,84 que necessita de
explicação;

B.3.4. ROYALTIES
•

Diferença apurada no valor de R$ 152.295,61 que necessita de
explicação;

B.3.5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA
•

Diferença apurada no valor de R$ 12.068,08 que necessita de
explicação;

B.3.6. ALMOXARIFADO
• ALMOXARIFADO GERAL: Deficiências no controle de acesso; local sem
extintores; não possui AVCB; telhado com vazamento; falta de
procedimentos de controle de estoque;
• CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CEDAE):
Pisos e paredes que necessitam de manutenção;
• ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO: Materiais armazenados no chão e
sem identificação; falta de extintores; não possui AVCB;
• ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAÚDE: Controle de estoque
manual; não possui AVCB; extintores amontoados no chão; local sujeito
a enchentes; paredes com infiltração; piso necessitando de reparos;

C.1. APLICAÇÃO POR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL NO
ENSINO
•

C.2.

Houve, no exercício de 2019, uma demanda reprimida por creches de
2.834 vagas.
IEG-M – I-EDUC – Índice C+

• Todas as turmas de creches do Município possuem espaço por aluno
Superior ou igual a 25 m²/13 e inferior a 30 m²/13, contrariando o
recomendado pelo Conselho Nacional de Educação em seu Parecer nº
08/2010, que estipula no item 4.3.1, as características do prédio para
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abrigar as creches;
• A quantidade de matrículas de creche informada pelo Município é
divergente dos dados do censo escolar;
• A quantidade de alunos por turma nas creches supera a quantidade
recomendada pelo Conselho Nacional de Educação em seu Parecer nº
08/2010, item 4.3.1;
• O Município possui turmas de pré-escola com espaço por aluno inferior
ao recomendado pelo Conselho Nacional de Educação em seu Parecer
nº 08/2010, que estipula no item 4.3.2, as características do prédio para
abrigar pré-escola;
• Nem todos os professores de pré-escola possuem formação específica
de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da Lei nº
9.394/1996;
• A quantidade de matrículas de pré-escola informada pelo Município é
divergente dos dados do censo escolar;
• O Município possui turmas de pré-escola em que a quantidade de alunos
por turma supera a quantidade recomendada pelo Conselho Nacional de
Educação em seu Parecer nº 08/2010, item 4.3.2;
• Nenhum estabelecimento de pré-escola ofereceu turmas em tempo
integral durante o exercício de 2019;
• O município possui turmas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
com menos de 1,875 m² por aluno, contrariando o recomendado pelo
Conselho Nacional de Educação em seu Parecer nº 08/2010, que
estipula em seu item 4.3.3, as características do prédio para abrigar a
uma escola de Ensino Fundamental - Anos Iniciais;
• Nem todas as escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
possuem laboratórios ou sala de informática com computadores;
• Não houve entrega do uniforme escolar nas escolas do Ensino
Fundamental - Anos Iniciais em 2019;
• A quantidade de matrículas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
informada pelo Município é divergente dos dados do censo escolar;
• O Município possui turmas de Anos Iniciais do Ensino Fundamental em
que a quantidade de alunos por turma supera a quantidade
recomendada pelo Conselho Nacional de Educação em seu Parecer nº
08/2010, item 4.3.3;
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• Nenhum estabelecimento de Anos Iniciais do Ensino Fundamental
ofereceu turmas em tempo integral durante o exercício de 2019;
• O Município possui turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental com
menos de 1,5 m² por aluno, contrariando o recomendado pelo Conselho
Nacional de Educação em seu Parecer nº 08/2010, que estipula em seu
item 4.3.4, as características do prédio para abrigar a uma escola de
Ensino Fundamental - Anos Finais;
• Nem todas as escolas dos Anos Finais do Ensino Fundamental possuem
laboratórios ou sala de informática com computadores;
• Não houve entrega do uniforme escolar nas escolas do Ensino
Fundamental - Anos Finais em 2019;
• O Município possui turmas de Anos Finais do Ensino Fundamental em
que a quantidade de alunos por turma supera a quantidade
recomendada pelo Conselho Nacional de Educação em seu Parecer nº
08/2010, item 4.3.4;
• Nenhum estabelecimento de Anos Finais do Ensino Fundamental
ofereceu turmas em tempo integral durante o exercício de 2019;
• Nem todos os estabelecimentos de ensino da rede municipal estão
adaptados para receber crianças com deficiência com rampas e vias de
acesso à escola, adaptação de salas de aula, banheiros e áreas de
esporte e recreação, entre outros;
• Nem todos os estabelecimentos de Anos Iniciais do Ensino Fundamental
possuem quadra poliesportiva coberta com dimensões mínimas
(18mx30m);
• Nem todos os estabelecimentos de ensino da Rede Pública Municipal
possuíam AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente no
ano de 2019;
• Houve estabelecimentos que necessitaram de reparos, como conserto
de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de
azulejos danificados, entre outros;
• Houve estabelecimento que teve seu funcionamento interrompido ou foi
abandonado por problemas de infraestrutura;
• Não existe um programa de inibição ao absenteísmo de professores em
sala de aula (incluindo os afastamentos legais), embora essa seja a
principal razão para pagamento de horas extras;
• A menor parte das metas do Plano Municipal de Educação foi atingida
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dentro do prazo;
C.2.1. FISCALIZAÇÕES ORDENADAS
• Foram constatadas irregularidades relativas às seguintes Fiscalizações
Ordenadas que perduravam até a presente data:
o IV Fiscalização Ordenada 2019 - Merenda Escolar;
o VIII Fiscalização Ordenada 2019 - Merenda Escolar;
D.2. IEG-M – I-SAÚDE – Índice C

• Os Relatórios Anuais de Gestão de 2018 e de 2019 não foram
encaminhados ao Conselho Municipal de Saúde por meio do DigiSUS;
• O Sistema DigiSUS não foi atualizado com o registro das informações de
2018 e 2019;
• Não houve emissão do Parecer Conclusivo sobre o Relatório Anual de
Gestão de 2019;
• Dos 24 estabelecimentos de saúde sob gestão municipal nenhum possui
o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
• Das 24 unidades de saúde sob gestão municipal, 18 delas (75%) não
possuem alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária;
• Em dezembro de 2019, havia 8 unidades de saúde que necessitavam de
reparos (conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica,
substituição de azulejos danificados, etc);
• Houve, em 2019, o fechamento da unidade de Pronto Atendimento
Infantil (PAI);
• O município não possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)
elaborado e implantado para seus profissionais de saúde;
• A forma de registro de frequência dos médicos e enfermeiros não é
eletrônica;
• A quantidade média de consultas médicas realizadas em 2019 foi
expressivamente menor que a média de 2017 e 2018;
• A Prefeitura Municipal realizou menos de 2 exames de pré-natal em
gestantes no ano de 2019;
• A Estratégia de Saúde da Família não foi adotada como estratégia
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prioritária de organização da Atenção Básica;
• A Prefeitura Municipal não disponibiliza serviço de agendamento de
consulta médica nas UBSs de forma não presencial;
• A Prefeitura Municipal não implantou o Prontuário Eletrônico do
Paciente;
• A Secretaria Municipal de Saúde informou que está integrada com os
outros órgãos municipais. Entretanto não possui ações estabelecidas,
papéis definidos, metas estabelecidas e prazos junto aos mesmos;
• A Prefeitura Municipal informou que há demanda de ações e de serviços
voltados para a assistência aos portadores de transtornos mentais, bem
como para usuários de substâncias psicoativas. Entretanto, não
formalizou termo de adesão com o “Programa Recomeço: uma vida sem
drogas”;
• A Prefeitura Municipal não possui indicadores específicos para a
atenção psicossocial;
• A Prefeitura Municipal informou que a quantidade de CAPS e Unidades
de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil segundo a totalidade de
habitantes do município não é adequada;
• A Prefeitura Municipal informou que nem todos os serviços assistenciais
ofertados pelo CAPS e Unidades de Acolhimento estão disponibilizados
no sistema de regulação municipal;
• A Prefeitura Municipal não aderiu formalmente ao programa “De Volta
para Casa” (PVC);
• A Prefeitura Municipal não possui unidades de Serviços Residenciais
Terapêuticos (SRT) ou equivalente em saúde mental, mas possui
demanda para tal serviço;
• A Prefeitura Municipal não atingiu as metas de cobertura vacinal;
• Entre as atribuições da vigilância entomológica e controle vetorial do
município, não estão, o de incluir a vigilância sanitária municipal como
suporte às ações de vigilância e controle vetorial, que exigem o
cumprimento da legislação sanitária; o de adquirir as vestimentas e
equipamentos necessários à rotina de controle vetorial; o de adquirir os
equipamentos de EPI recomendados para a aplicação de inseticidas e
biolarvicidas nas ações de rotina;
• No sistema informatizado de regulação utilizado pelo município não
estão inseridos os serviços de Terapias / tratamentos, Medicamentos,
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Internações;
• A Prefeitura Municipal informou que o Complexo Regulador Municipal
não possui Central de Urgência e Central de Internações;
• O tempo médio de resposta em minutos dos atendimentos do SAMU (ou
equivalente), em 2019, foi maior que a média dos tempos médios de
2017 e 2018;
• Nenhuma das equipes das Unidades Móveis teve ao menos a
composição mínima estipulada na legislação no decorrer do exercício;
• O sistema informatizado que a Prefeitura Municipal utiliza para gerenciar
o estoque de materiais e insumos médicos: a) não gerencia o processo
de compras dos insumos/materiais de saúde, desde o planejamento até
a entrega e o recebimento da nota fiscal; b) não gerencia reposição dos
insumos/materiais de saúde por estabelecimento de saúde;
• A Prefeitura Municipal informou que não possui Ouvidoria da Saúde
implantada;
• A Prefeitura Municipal não utiliza o Sistema OuvidorSUS ou sistema
equivalente;
• A Prefeitura Municipal informou que não possui o componente municipal
do Sistema Nacional de Auditoria (SNA);
• O sistema informatizado que a Prefeitura Municipal utiliza para gerenciar
o estoque de medicamentos: a) não permite a rastreabilidade dos
medicamentos dispensados aos pacientes; b) não gerencia o processo
de compras de medicamentos, desde o planejamento até a entrega e o
recebimento da nota fiscal; c) não gerencia reposição de medicamentos
por estabelecimento de saúde;
• Houve desabastecimento em 2019 de 13 itens de medicamentos
(13,40%) do Componente Básico da Assistência Farmacêutica presentes
na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais;
• A produtividade de mamógrafos, em 2019, nos estabelecimentos de
saúde sob gestão municipal foi de 1.410 exames por equipamento,
quantidade expressivamente menor que 6.758 exames por equipamento,
conforme o item 6.6 – Mamógrafos, estabelecido pela Portaria de
Consolidação nº 1 do Ministério de Estado da Saúde de 28.09.2017;
• A produtividade de ultrassom convencional, em 2019, nos
estabelecimentos de saúde sob gestão municipal foi expressivamente
menor se comparado com a média de 2017 e 2018.
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D.2.1. FISCALIZAÇÃO ORDENADA
•

Constatamos apontamentos da VI Fiscalização Ordenada 2019 –
Medicamentos que não foram solucionados até a presente instrução.

E.1. IEG-M – I-AMB – Índice C
• Os servidores responsáveis pelo Meio Ambiente não recebem
treinamento específico para a matéria;
• Não houve disponibilização de recursos para a operacionalização das
atividades de meio ambiente;
• A Prefeitura Municipal não estimula entre seus órgãos e entidades de
sua responsabilidade projetos e/ou ações que promovam o uso racional
de recursos naturais;
• Não são realizadas fiscalizações periódicas pelo uso do fogo;
• O Município não está habilitado junto ao CONSEMA para licenciar os
empreendimentos de impacto local de conformidade com a Deliberação
Normativa CONSEMA 01/2014;
• Não há um plano emergencial com ações para fornecimento de água
potável à população em caso de sua escassez, o mesmo está previsto
no novo Plano Municipal que se encontra em aprovação;
• A Prefeitura Municipal não realiza a coleta seletiva de resíduos sólidos;
• A Prefeitura não possui Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil (PGRCC) elaborado e implantado de acordo com a
Resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações;
• Não foi elaborado o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços
de Saúde (PGRSS);

F.1. IEG-M – I-CIDADE – Índice C
• O Município não possui Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil
devidamente regulamentado;
• O Município não promove treinamento de associações para atuação
conjunta com os agentes municipais de Proteção e Defesa Civil;
• O Município não possui mecanismos para vedar novas ocupações das
áreas de riscos;
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• Não são realizados regularmente exercícios simulados para as
contingências previstas no PLANCON;
• O Município não dispõe de sinal, dispositivo ou sistema de alarme para
desastres;
• Município não possui cadastro da lista de fornecedores para coleta e
distribuição de suprimentos de ajuda humanitária para o caso de
desastre;
• O Município não possui estudo de avaliação atualizado da segurança de
todas as escolas e centros de saúde;
• O Município não possui Plano de Mobilidade Urbana;
• A minoria dos calçamentos públicos do Município possui acessibilidade
para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;

G.3. IEG-M – I-GOV TI – Índice C
• Não disponibiliza recursos tecnológicos e orçamentários para as
atividades da sua área ou departamento de TI;
• Não definiu as atribuições dos servidores da área de Tecnologia da
Informação;
• Não disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação
atualização para os servidores de Tecnologia da Informação;

e

• Não possui um Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
vigente;
• Não dispõe de Política de Segurança da Informação formalmente
instituída e de cumprimento obrigatório;
• O site da Prefeitura Municipal não disponibiliza as perguntas e respostas
mais frequentes da sociedade;
• O site da Prefeitura Municipal não disponibiliza acessibilidade de
conteúdo para pessoas com deficiência;
• O setor de Precatórios não possui softwares de gestão de processo;
• Não disponibiliza digitalmente os serviços de Alvarás, Licenças,
Ouvidoria e Consulta de débitos municipais;
• Não disponibiliza serviços públicos de atendimento ao cidadão à
distância (remotamente);
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• Não disponibiliza recursos para os cidadãos por meio de dispositivos
móveis.
H.1. PERSPECTIVAS DE ATINGIMENTO DAS METAS PROPOSTAS PELA
AGENDA 2030 ENTRE PAÍSES-MEMBROS DA ONU, ESTABELECIDAS
POR MEIO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL –
ODSs
• Tendo em vista as análises realizadas, indica-se que o munícipio poderá
não atingir diversas metas dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável-ODS;

H.3.
ATENDIMENTO
À
LEI
ORGÂNICA,
INSTRUÇÕES
E
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO
• Descumprimento de recomendações exaradas por esta E. Corte,
relativas aos dois últimos exercícios apreciados.

À consideração de Vossa Senhoria.

DF-4.1, 9 de outubro de 2020.

Aline Cristine Rodrigues de Andrade

Daniel Teixeira de Melo

Agente da Fiscalização

Agente da Fiscalização

Marcello Aoki
Agente da Fiscalização

80

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DANIEL TEIXEIRA DE MELO; MARCELLO AOKI; ALINE CRISTINE RODRIGUES DE ANDRADE. Sistema e-TCESP.
Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 2-R82W9BPX-5RPU-67GJ

4ª Diretoria de Fiscalização
DF-4.1

