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CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES 

 

PRIMEIRA CÂMARA DE 04/09/18                ITEM Nº30 

PREFEITURA MUNICIPAL – CONTAS ANUAIS – PARECER 

 

30 TC-003975/989/16 

Prefeitura Municipal: Motuca. 

Exercício: 2016. 

Prefeito(s): Celso Teixeira Assumpção Neto. 

Procurador(es) de Contas: João Paulo Giordano 

Fontes.  

Fiscalizada por:    UR-13 - DSF-I.  

Fiscalização atual: UR-13 - DSF-I.  

 

RELATÓRIO 

 

Em exame as contas do PREFEITO 

MUNICIPAL DE MOTUCA, referentes ao exercício de 

2016. À vista das falhas anotadas pela Unidade 

Regional de Araraquara – UR-13 (evento 30), 

apresentou o Responsável, Sr. Celso Teixeira 

Assumpção Neto, após notificação (evento 33), os 

seguintes esclarecimentos (evento 61). 

 

2.1 - CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS:  

- A Prefeitura deixou de divulgar o PPA, LDO, LOA, 

Balanços do Exercício, Parecer Prévio deste 

Tribunal, Relatório de Gestão Fiscal - RGF e 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO 

na página eletrônica do Município. 

Defesa – Redimensionou-se o “site” da Prefeitura com 

vistas a possibilitar maior visibilidade ao “link”  

Transparência, facilitando o acesso rápido do 

cidadão, que passou a visualizar todas as 

informações relativas às licitações, servidor 

público, despesa orçamentária, receita, e leis 

municipais.   

  

3.1 – ENSINO:  

- Aplicação de 99,47% dos recursos do FUNDEB no 

exercício examinado, sem que se tivesse comprovado a 
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destinação do saldo residual (0,53%) até 31.03.17, 

em desatendimento ao § 2º do Artigo 21 da Lei 

Federal nº 11.494/07. 

Defesa – A Administração Municipal abriu crédito 

adicional especial nos termos da Lei Municipal nº 

719/17 com vistas a amparar a aplicação da parcela 

diferida dos recursos do FUNDEB no subsequente 

exercício (2017), conforme o previsto no § 2º do 

artigo 21 da Lei Federal nº 11.494/07. A 

jurisprudência deste Tribunal (TC-002107/026/08 e 

TC-001995/026/08) tolera o descumprimento do 

mencionado dispositivo de lei no último exercício da 

gestão, quando observados alguns requisitos 

(aplicação de 95% dos recursos do FUNDEB no próprio 

exercício e manutenção do saldo diferido em conta 

corrente no último dia do mandato e no primeiro dia 

do exercício seguinte) verificados, por sinal, nas 

contas em apreço. Não havia como precisar, em 

31.12.16, o comportamento da base de cálculo que 

seria utilizada para a aferição do valor devido, 

impedindo, naquela oportunidade, a consequente 

abertura de crédito adicional exigido pela 

mencionada legislação de regência e a correspondente 

aplicação da quantia devida. Tais providências 

caberiam ao subsequente mandatário que assumiu a 

Prefeitura, em 1º.01.17.  

  

3.1.1 - DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO:  

- O município não atingiu a meta projetada pelo IDEB 

em relação ao 9º ano do ensino fundamental, conforme 

últimos dados divulgados em 2015. 

Defesa – A Secretaria de Educação adotou medidas 

voltadas a melhorar o aprendizado dos discentes do 

município, destacando-se investimentos em 

qualificação dos professores, equipamentos e 

tecnologias direcionadas ao ensino.   

  

14 - OUTROS PONTOS DE INTERESSE:  

- Obra da Creche Jardim Nova Motuca, financiada com 

recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação – 

FDE, encontra-se paralisada, apresentando falhas na 
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execução das instalações elétricas. Houve pagamento 

por serviços não executados (R$ 7.996,27). 

Defesa – O Chefe do Executivo promoveu pagamentos 

dos serviços efetivamente executados, conforme as 

medições efetuadas pelo Setor de Engenharia da 

Municipalidade e pelo Fiscal do Fundo de 

Desenvolvimento da Educação – FDE. A atual Gestão 

deveria promover notificações extrajudicial ou 

judicial da empresa contratada com vistas à correção 

dos serviços executados. 

  

15.2.2 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

OFICIAL:  

- A partir de 07 de julho, o Município empenhou 

gastos de publicidade no montante de R$ 2.325,00, 

contrariando a alínea “b” do inciso VI do artigo 73 

da Lei Federal nº 9.504/97
1
. 

Defesa – As despesas de pequena monta destinaram-se 

à divulgação de material com cunho educativo e 

informativo. O responsável não foi candidato à 

reeleição e nem apoiou nenhum postulante ao cargo de 

Prefeito.    

  

16 - FISCALIZAÇÃO ORDENADA: 

MERENDA:  

- A Prefeitura não possui cardápio especial para 

alunos que necessitam de atenção nutricional e 

deixou de separar amostras para o controle da 

merenda. 

Defesa – Adotaram-se medidas para corrigir as falhas 

de natureza formal.  

                     
1
 Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou 

não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de 

oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que 

tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade 

institucional dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou 

municipais, ou das respectivas entidades da administração 

indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade 

pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; 
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TRANSPARÊNCIA: 

- Inexistência de Ouvidoria 

- Falta de divulgação das informações relativas aos 

contratos na página eletrônica da Prefeitura, que 

também não divulga o PPA, a LDO, a LOA e as atas das 

audiências públicas. 

- As peças que compõem o planejamento não são 

divulgadas com os indicadores de programas e metas 

de ações governamentais previstos versus realizados. 

Defesa – Os desacertos de natureza formal não 

prejudicaram as contas em apreço. 

 

SÍNTESE DO APURADO 
 

 
 

 

A falta de destinação do saldo 

residual (R$ 15.358,83) das verbas provenientes do 

FUNDEB, até 31.03.17, motivou Unidade de Economia a 

propor a rejeição das contas em apreço (evento 

78.1). 

 

Diante do cumprimento dos limites 

legais e constitucionais impostos para o adequado 

gerenciamento de recursos municipais e, por 

considerar de pequena expressão a quantia (R$ 
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15.358,83 – 0,53% dos recursos transferidos) oriunda 

do FUNDEB que deixou de ser aplicada até o término 

do primeiro trimestre do exercício subsequente, 

Assessoria Técnica manifesta-se pela aprovação dos 

balanços examinados (evento 78.2). 

 

Chefia de ATJ pronuncia-se pela 

emissão de parecer favorável às contas analisadas 

(evento 78.3) 

 

Embora o d. Ministério Público 

reconheça a destinação de quantia equivalente a 

99,47% dos recursos advindos do FUNDEB no período 

examinado, considera intolerável a falta de 

aplicação do valor correspondente à respectiva 

parcela residual até 31.03.17, uma vez desatendido 

dispositivo legal que prevê aplicação de recursos no 

ensino, item capital a ser avaliado no âmbito das 

contas municipais. Demais, destaca que a meta 

projetada pelo IDEB (Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica) para os anos finais do ensino 

Fundamental não vem sendo atingida pela 

municipalidade. Recomenda a emissão de parecer 

desfavorável às contas apreciadas (evento 83). 

   

Pareceres anteriores: 

 

Exercício de 2013: favorável  (TC-002099/026/13) 

Exercício de 2014: favorável  (TC-000572/026/14) 

Exercício de 2015: favorável  (TC-002664/026/15) 

 
É o relatório. 

 

 
GCECR 

JMCF 
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TC-003975/989/16 

 

 

VOTO 

              

 

Título Situação Ref. 

Aplicação no Ensino – CF, art. 212       28,85% (25%) 

FUNDEB – Lei federal nº 11.494/07, art. 21, caput e §2º        99,47% (95% - 100%) 

Pessoal do Magistério – ADCT da CF, art. 60, XII        77,03% (60%) 

Despesa com Pessoal – LRF, art. 20, III, “b”        47,98% (54%) 

Saúde – ADCT da CF, art. 77, III        22,37% (15%) 

Transferência ao Legislativo – CF, art. 29-A, §2º, I          5,05% 7% 

Plano Municipal de Saneamento Básico – Lei Federal nº 
11.445/07, arts. 11, 17 e 19 

Inexistente                  

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 
Lei Federal nº 12.305/10, art.18 

Existente  

População 
4.642 
habitantes 

 

Execução Orçamentária Superávit – 7,30% 

Resultado Financeiro  Superávit R$ 1.651.245,18 

                 

Índice de Efetividade da Gestão Municipal 

 
ÍNDICE ASSUNTO RESULTADO 

i-AMB Índice Municipal do Meio Ambiente: Infraestrutura, 
Contingenciamento, Resíduos Sólidos, IQR, Programa 
Ambiental, Plano Municipal de Saneamento. 

B 

i-CIDADE Índice Municipal de Cidades Protegidas: 
Contingenciamento, Infraestrutura, Pessoal, Plano de 
Mobilidade Urbana, SIDEC (DEFESA CIVIL) 

C  

i-EDUC Índice Municipal de Educação: Avaliação Escolar, 
Conselho Municipal de Educação, Infraestrutura, Material 
Escolar, Merenda, Mínimo Constitucional, Plano Municipal 
de Educação, Professor, Transporte Escolar, Uniforme, 
Vagas. 

B  

i-FISCAL Índice Municipal de Gestão Fiscal: Dívida Ativa, Dívida 
Fundada, Execução Orçamentária, Finanças, Gestão 
Fiscal, Precatórios, Transparência. 

B+  

i-GOV TI Índice Municipal de Governança de Tecnologia da 
Informação: Diretrizes de TI, Pessoal, Sistema AUDESP, 
Transparência. 

B 

i-PLANEJAMENTO Índice Municipal do Planejamento: Investimento, 
Pessoal, Programas e Metas. 

B 



 

 7 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
      GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES 

i-SAÚDE Índice Municipal da Saúde: Atenção Básica, 
Atendimento à População, Campanha, Conselho 
Municipal de Saúde, Equipe de Saúde da Família, 
Infraestrutura, Mínimo Constitucional, Profissionais da 
Saúde. 

B 

 

RESULTADO DO IEGM- Índice de Eficiência da Gestão Municipal = B 

 

A 
Altamente Efetiva 

B+ 
Muito Efetiva 

B 
Efetiva 

C+ 
Em fase de adequação 

C 
Baixo nível de adequação 

 

 

Os resultados obtidos pelo Município, 

definidos no momento da emissão dos pareceres 

favoráveis relativos aos exercícios de 2013, 2014 e 

2015, bem como sua qualificação no Índice de 

Efetividade da Gestão Municipal (IEGM) e o volume de 

receitas arrecadadas pela Prefeitura, propiciaram 

fiscalização seletiva
2
 nas contas do exercício em 

apreço. 

 

Além de inexistirem indevidos 

pagamentos aos agentes políticos, os documentos que 

instruem os autos revelam regular recolhimento das 

importâncias devidas ao INSS, ao FGTS e ao PASEP. 

 

Efetuaram-se repasses à Câmara em 

valor (R$ 700.000,00) correspondente a 5,05% da 

Receita Tributária Ampliada do Exercício Anterior 

(R$ 13.859.777,01), aquém do limite (7%) imposto 

pelo inciso I do artigo 29-A da Constituição 

Federal
3
. 

 

                     

2
 Conforme previsto no artigo 1° da Resolução n° 01/2012 e no 

TC-A-39.686/026/15. 

3
 Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo 

Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos 

os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes 

percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e 

das transferências previstas no § 5
o
 do art. 153 e nos arts. 

158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:  

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 

100.000 (cem mil) habitantes. 
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 A Prefeitura liquidou o montante de 

precatórios consignado no mapa orçamentário 

encaminhado pelo Judiciário para pagamento no 

período, bem assim quitou a integralidade dos 

requisitórios de baixa monta incidentes no 

exercício. 

 

   

  

Registraram-se superávits orçamentário 

de 7,30% (R$ 1.368.442,17) e financeiro de R$ 

1.651.245,18, evidenciando a existência de 

disponibilidade de caixa para suportar as obrigações 

de curto prazo. A municipalidade não possui dívida 

fundada registrada no passivo não circulante. 

  

Despesas com pessoal e reflexos  

atingiram 47,98% (R$ 8.568.783,85) da Receita 

Corrente Líquida (R$ 17.857.410,15)  no exercício, 

abaixo do limite de 54% previsto na alínea “b” do 

inciso III do artigo 20 da Lei Complementar nº 

101/00
4
.    

 

O ensino municipal mereceu aplicação 

do valor equivalente a 28,85% da receita resultante 

                     

4
 Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não 

poderá exceder os seguintes percentuais: 

III - na esfera municipal: 

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. 
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de impostos (artigo 212 da CF5) e 77,03% dos recursos 

do FUNDEB constituíram a quantia destinada aos 

profissionais do Magistério, de acordo, portanto, 

com o disposto no artigo 60, inciso XII, do ADCT
6
. 

 

Demais, constou do relatório de 

inspeção a utilização de 99,47% do montante advindo 

do FUNDEB no período examinado, sem que fosse 

demonstrada a aplicação da parcela residual (0,53% - 

R$ 15.358,83) até 31.03.17, em contrariedade à regra 

do artigo 21, § 2º, da Lei Federal nº 11.494/07
7
.  

 

 

                     
5
 Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de 

dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 
6
 Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da 

promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos 

recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição 

Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à 

remuneração condigna dos trabalhadores da educação, 

respeitadas as seguintes disposições: 

 

XII - proporção não inferior a 60% (sessenta por cento) de 

cada Fundo referido no inciso I do caput deste artigo será 

destinada ao pagamento dos profissionais do magistério da 

educação básica em efetivo exercício  

7
 Art. 21. Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos 

de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício 

financeiro em que lhes forem creditados, em ações 

consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino 

para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 

da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

§ 2o Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta 

dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União 

recebidos nos termos do § 1
o
 do art. 6

o
 desta Lei, poderão 

ser utilizados no 1
o
 (primeiro) trimestre do exercício 

imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito 

adicional. 

http://www.leidireto.com.br/lei-9394.html
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Em suas justificativas, o Responsável 

noticiou a edição da Lei Municipal nº 719, de 

24.01.17
8
, que autorizou o Executivo a abrir crédito 

adicional especial no montante de R$ 15.339,12, a 

serem cobertos com recursos oriundos do saldo 

remanescente do FUNDEB, não fixados nas dotações 

orçamentárias de 2017.     

 

Além disso, planilha extraída do 

Sistema AUDESP pela Fiscalização demonstra que a 

conta vinculada FUNDEB nº 4447-4, aberta junto ao 

Banco do Brasil S/A, contava, em fevereiro de 2017, 

com o saldo de R$ 15.339,12
9
, e que, no mês 

subsequente (março de 2017) inexistia qualquer valor 

                     
8
  Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

abrir, na Contadoria Municipal, crédito adicional especial no 

valor de R$ 15.339,12 (quinze mil trezentos e trinta e nove 

reais e doze centavos), destinados à inclusão de dotações no 

orçamento vigente (LOA 2017 – Lei nº. 714 de 22 de Novembro 

de 2016), em conformidade com o regulamentado no § 2º, Art. 

21 da Lei Federal nº 11.494 de 20 de junho de 2007, na 

seguinte dotação orçamentária classificada e codificada sob o 

número: 

 

 Art. 2º - O valor do presente crédito será coberto com 

recursos provenientes de:  

I – Saldo remanescente do (exercício anterior) amparado pelo 

artigo 43, § 1º, inciso I e § 2º, da Lei Federal nº 4.320, de 

17/03/1964, proveniente do saldo do Fundo de Desenvolvimento 

de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB, não fixados nas dotações orçamentárias 

para 2017, no valor de R$ 15.339,12 (quinze mil trezentos e 

trinta e nove reais e doze centavos). 
 
9
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ali depositado
10
, indicando a adequada utilização dos 

aludidos recursos no decorrer do prazo legal. 

 

Já a “Planilha PENTAHO de Empenhos” 

consigna o empenho (nº 1086/2017) e demonstra a 

destinação da mencionada quantia (R$ 15.339,12), em 

28.03.17, para a liquidação da folha de pagamento do 

ensino afeta ao mês de março de 2017, restando, 

portanto, cabalmente comprovada a aplicação, ainda 

que observada a diminuta diferença de R$ 19,71
11
, do 

saldo residual da verba proveniente do FUNDEB até 

31.03.17, conforme o previsto no supramencionado 

dispositivo (artigo 21, § 2º) da Lei Federal nº 

11.494/07. 

 

 

  

 

À saúde municipal direcionaram-se 

22,37% da receita de impostos, patamar superior ao 

mínimo exigido pelo artigo 77 do ADCT. Além disso, 

os recursos do setor foram movimentados em contas 

bancárias próprias do “Fundo Municipal de Saúde” e a 

                     
 
10
 

 
 
11
 Parcela Residual do FUNDEB – R$ 15.358,83 

Valor efetivamente aplicado  - R$ 15.339,12 

Diferença                    - R$     19,71  
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gestão da área mereceu aprovação do Conselho 

Municipal de Saúde. 

 

Malgrado a aplicação dos mínimos 

legais e constitucionais no ensino e na saúde, 

oportuna a análise da qualidade dos respectivos 

gastos, diante da perspectiva do IEGM – Índice de 

Efetividade da Gestão Municipal. 

 

Quanto ao i-EDUC – Índice Municipal de 

Educação e ao i-SAÚDE – Índice Municipal da Saúde, a 

Prefeitura de Motuca atingiu notas B (Efetiva).  

 

Assim, a análise dos paradigmas 

utilizados na concepção do i-EDUC - Índice Municipal 

de Educação - denota a necessidade de se incrementar 

a qualidade do ensino por meio da realização de 

pesquisas direcionadas ao levantamento das crianças 

que necessitam frequentar a creche, a pré-escola e 

os anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º 

ano. 

 

Além disso, a Prefeitura deverá 

entregar, em tempo, os uniformes aos discentes da 

rede municipal, providenciar a instalação de 

laboratórios ou salas de informática nas escolas,  

instituir plano de cargos e salários para os 

professores e exigir formação específica em nível 

superior obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

 

Caberá ao Executivo adotar medidas 

para que a meta projetada pelo IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) para os anos 

finais do ensino Fundamental seja atingida pela 

municipalidade.  

    

Deverá o correspondente setor de saúde 

promover levantamento sobre a demanda reprimida de 

atendimento ambulatorial/hospitalar de média e alta 

complexidade, disponibilizar o agendamento de 

consultas médicas nas UBSs por meio de telefone, 
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implantar a gestão de estoque de insumos, instituir 

o controle eletrônico de frequência, providenciar os 

alvarás de vistoria do Corpo de Bombeiros relativos 

aos locais de atendimento médico hospitalar do 

município, bem como instalar a ouvidoria da Saúde e 

o componente municipal do Sistema Nacional de 

Auditoria estruturado.  

 

O desempenho dos Índices Municipais de 

Meio Ambiente (B), Gestão Fiscal (B+), Planejamento 

(B) e Governança e Tecnologia (B) indicam adequado 

comprometimento do gestor com as respectivas áreas 

de atuação do Executivo, cabendo, contudo, 

recomendações à origem para que corrija as pontuais 

imperfeições observadas. 

 

De outro norte, a nota “C” atribuída ao 

ao i-Cidades aponta insatisfatórios resultados a 

demandar advertência à Prefeitura para que promova 

imprescindíveis ajustes voltados à correção das 

deficiências que despontam do questionário aplicado 

à Administração Municipal (questionário e respostas 

divulgados na página eletrônica deste Tribunal – IEGM).  
 

Os serviços de abastecimento e 

distribuição de água, bem como de coleta e 

tratamento de esgoto, são realizados de forma direta 

pela Prefeitura, enquanto o recolhimento e a 

disposição final de rejeitos e resíduos sólidos 

encontram-se sob os cuidados da empresa Cedro 

Paisagismo Eireli EPP, mediante contrato com prazo 

de 01 ano precedido de certame licitatório.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

O município instituiu a Contribuição 

para o Custeio da Iluminação Pública – CIP, bem como 

movimentou em conta específica os decorrentes 

recursos arrecadados. Em face da concessão de 

liminar pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Justiça Federal 

de Araraquara (processo nº 001167872.2014. 

4.03.6120), deixou de assumir os ativos do setor.  
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Regulamentado, o Sistema de Controle 

Interno, cujo Responsável ocupa cargo efetivo na 

Administração, apresenta relatórios periódicos 

quanto às suas funções institucionais. 

 

Tratando-se de último ano do mandato, 

vale notar o cumprimento do artigo 42 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, à vista da existência de 

cobertura financeira para suportar as despesas 

empenhadas e liquidadas nos dois derradeiros 

quadrimestres do exercício. 

  

Demais, não houve empenhamento de 

montante superior a um duodécimo da despesa prevista 

(final) a partir de 07 de julho de 2016 (Artigo 59, 

§ 1º da Lei Federal nº 4.320/64) e as despesas com 

pessoal decaíram 2,24% nos últimos 180 dias do 

mandato. É possível tolerar o módico valor de R$ 

2.325,00, relativo a dois empenhos afetos às 

despesas com publicidade, formalizados a partir de 

07 de julho de 2016.  

 

O Executivo não realizou operação de 

crédito por antecipação da receita orçamentária - 

ARO e tampouco criou novos programas de distribuição 

gratuita de bens, limitando as alterações 

remuneratórias ao índice de inflação do exercício.  

 

Nestas circunstâncias, Voto pela 

emissão de parecer favorável à aprovação das contas 

do PREFEITO DE MOTUCA, relativas ao exercício de 

2.016, nos termos do artigo 2º, inciso II da Lei 

Complementar nº 709/93 e do artigo 56, inciso II do 

Regimento Interno. 

 

Recomendações serão transmitidas pela 

Unidade Regional de Araraquara – UR-13 - para que o 

Executivo edite o Plano Municipal de Saneamento 

Básico nos termos da Lei Federal nº 11.445/07, adote 

medidas voltadas a regularizar a execução da obra da 

creche Jardim Nova Motuca, instale a Ouvidoria, 

passe a divulgar as informações relativas aos 
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contratos, PPA, LDO, LOA e as atas das audiências 

públicas na página eletrônica do município, divulgue 

as peças que compõem o planejamento com os 

indicadores de programas e metas de ações 

governamentais previstos versus realizados e atente 

às Instruções e recomendações deste Tribunal. 

 

Aconselhável à Fiscalização verificar 

na próxima inspeção, se as medidas noticiadas pela 

origem possibilitaram a correção dos defeitos 

apontados nos itens Cumprimento das Exigências 

Legais e Fiscalização Ordenada – Merenda. 

 

É O MEU VOTO. 

 

 
GCECR 

JMCF 


