
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

 IEGM: Santos/2014

Questão Resposta

Índice: i-Educ

Assunto: Alunos

A prefeitura municipal aplicou algum programa de avaliação de rendimento escolar municipal? sim, aplicou

A prefeitura municipal fez o levantamento do número de crianças que necessitavam de creches? sim

A prefeitura municipal fez o levantamento do número de crianças que necessitavam de pré-escola? sim

A prefeitura municipal fez o levantamento do número de crianças que necessitavam do Ciclo I escolar? sim

A prefeitura municipal realizou ações e medidas para monitoramento da taxa de abandono das crianças na idade escolar (creche, pré-escola e Ciclo I)?
sim

A prefeitura municipal utilizou algum indicador de qualidade para análise da educação do Ciclo I? sim

O município possui levantamento da distorção idade/série no Ciclo I? sim

O município utilizou algum programa específico que desenvolveu as competências de leitura e escrita de seus alunos na rede municipal? sim

Qual a quantidade de alunos matriculados no último ano do Ciclo I que teve aproveitamento para o Ciclo II? 2736

Qual a quantidade de alunos que terminaram o último ano do Ciclo I? 2875

Assunto: Infraestrutura

Houve entrega do material escolar à rede municipal? sim

Houve entrega do uniforme escolar à rede municipal? sim

O município utiliza material didático elaborado por empresa terceirizada (livros e/ou apostilas de sistemas de ensino)? não

Quantos estabelecimentos municipais de ensino destinados à creche, pré-escola e Ciclo I funcionam em período integral? - Ciclo I: 6

Quantos estabelecimentos municipais de ensino destinados à creche, pré-escola e Ciclo I funcionam em período integral? - Creche: 33

Quantos estabelecimentos municipais de ensino destinados à creche, pré-escola e Ciclo I funcionam em período integral? - Pré-escola: 14

Sobre a infraestrutura de ensino com apoio da Tecnologia, informe: sim, há laboratórios ou salas de aula com computadores
para alunos da rede

Sobre a infraestrutura física da rede de ensino municipal - água tratada, informe: todas as escolas possuem água filtrada para ser
consumida

Sobre a infraestrutura física da rede de ensino municipal - rede de coleta de esgoto, informe: todas as escolas da rede municipal possuem rede de
coleta de esgoto ou fossa

Assunto: Merenda

Há nutricionista responsável pela elaboração e acompanhamento do cardápio? sim

O Conselho de Alimentação Escolar avalia o cardápio, considerando itens como quantidade e qualidade, variedade, respeito aos hábitos locais e regionais,
aceitação por parte dos alunos, adequação ao horário, conservação e manuseio dos alimentos e condições parcialmente

O município possui Conselho de Alimentação Escolar (CAE) organizado conforme determina a legislação (art. 18 da Lei nº 11.947/2009)? sim
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Questão Resposta

Índice: i-Educ

O serviço de preparação da merenda é terceirizado pelo município? não

Assunto: Outros

Existe Conselho Municipal de Educação estruturado e atuante no Município? sim

FUNDEB 1,003095

FUNDEB Magistério 0,924625

Percentual de aplicação em educação 0,278082

Qual a data de início do ano letivo? 41674,0

Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho Municipal de Educação no último exercício? 7 ou mais

Sobre o Plano Municipal de Educação, informe: elaborou seu plano

Assunto: Professores

A Prefeitura/Secretaria da Educação Municipal possui Plano de Cargos e Salários para seus professores? sim

Há pagamento de horas extras para os profissionais da educação? sim

Informe a porcentagem de professores efetivos com pós-graduação - Ciclo I: 55

Informe a porcentagem de professores efetivos com pós-graduação - Creche: 57

Informe a porcentagem de professores efetivos com pós-graduação - Pré-escola: 43

Informe a quantidade de dias somados de ausência de professores por faltas (excluindo-se os afastamentos legais) para o Ciclo I: 3417

O município cumpre o piso salarial nacional para todos os professores? sim

Qual a quantidade de professores efetivos destinados à creche? 730

Qual a quantidade de professores efetivos destinados ao Ciclo I? 528

Qual a quantidade de professores efetivos destinados à pré-escola? 426

Qual a quantidade de professores temporários destinados à creche? 24

Qual a quantidade de professores temporários destinados ao Ciclo I? 0

Qual a quantidade de professores temporários destinados à pré-escola? 16

Qual a quantidade total de professor/profissional de educação em sala de aula para atendimento constante e direto dos alunos da rede municipal? - 1º ano -
Ciclo I: 104

Qual a quantidade total de professor/profissional de educação em sala de aula para atendimento constante e direto dos alunos da rede municipal? - 2º ano -
Ciclo I: 105

Qual a quantidade total de professor/profissional de educação em sala de aula para atendimento constante e direto dos alunos da rede municipal? - 3º ano -
Ciclo I: 108

Qual a quantidade total de professor/profissional de educação em sala de aula para atendimento constante e direto dos alunos da rede municipal? - 4º ano -
Ciclo I: 114

Qual a quantidade total de professor/profissional de educação em sala de aula para atendimento constante e direto dos alunos da rede municipal? - 5º ano -
Ciclo I: 97
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Questão Resposta

Índice: i-Educ
Qual a quantidade total de professor/profissional de educação em sala de aula para atendimento constante e direto dos alunos da rede municipal? - Creche:

730

Qual a quantidade total de professor/profissional de educação em sala de aula para atendimento constante e direto dos alunos da rede municipal? - Pré-
escola: 426

Assunto: Transporte Escolar

A prefeitura forneceu serviço de transporte escolar? sim

A prefeitura possui levantamento da capacidade para atender a demanda? sim

A prefeitura tem registro das rotas seguidas pelos veículos do transporte escolar? sim, possui registro total

A prefeitura tem registro do tempo gasto nas viagens dos veículos do transporte escolar? sim

Qual a idade média da frota escolar, em anos? 10

Qual a quantidade de alunos do Ciclo I atendidos pelo transporte escolar? 2656

Qual a quantidade de vagas destinadas ao transporte escolar público para o Ciclo I? 3000

Índice: i-Saúde

Assunto: Atendimento à População

Algum serviço de saúde do município se utiliza do expediente de consulta a paciente pela metodologia de atendimento a distância, utilizando instrumentos
tecnológicos (telefone, VOIP, etc.)? não

A prefeitura possui planejamento de compra de insumos mínimos (luvas, capotes, gorros, máscaras e seringas) para a operacionalização de sua atenção
básica? sim

As unidades básicas de saúde no município possuem condições técnicas para realização de tratamento supervisionado para os casos de tuberculose?
sim, todas as UBS possuem

Existe alguma unidade de saúde da rede municipal com capacidade para diagnosticar, tratar e investigar a hanseníase? sim

O atendimento nas unidades municipais de saúde que prestam assistência médico-hospitalar já foi interrompido por falta de insumos? não

Qual a taxa de cobertura da primeira consulta odontológica programática por ano? percentual:

Qual a taxa de cura de tuberculose no município? percentual:

Qual o tempo médio de espera para consulta em especialidades médicas (em dias)? tempo:

Sobre atendimento de urgências, responda: a Prefeitura utiliza o sistema SAMU

Assunto: Equipe de Saúde da Família

Qual a forma de gestão municipal no Programa Saúde da Família? CONVÊNIO

Qual a forma de gestão municipal no Programa Saúde da Família? RECURSOS HUMANOS PRÓPRIOS

Qual o número de agentes comunitários de saúde no município? 270

Qual o número de Equipes de Saúde da Família (ESF) no município? 16

Sobre a presença de médicos nas ESF, informe: todas as equipes contam com médicos

Assunto: Infraestrutura
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Questão Resposta

Índice: i-Saúde
As unidades básicas de saúde possuem equipamentos ou disponibilizam insumos (fitas, glicosímetros etc.) para medição do nível de glicose dos pacientes?

sim, todas as UBS possuem

Os locais de atendimento médico-hospitalar municipais possuem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)? sim, a menor parte possui

Os locais municipais de atendimento médico-hospitalar possuem alvará de funcionamento da Vigilância Sanitária? sim, a maior parte possui

Qual o percentual de unidades com sala de vacinação com funcionamento em 05 dias da semana? 75% ou mais

Assunto: Outros

Existe Conselho Municipal de Saúde estruturado e atuante no Município? sim

Percentual de aplicação em saúde 0,184379

Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho Municipal de Saúde no último exercício? 7 ou mais

Assunto: Profissionais da Saúde

Há pagamento de horas extras para os profissionais da saúde? sim

Assunto: Promoção e Vigilância em Saúde

A prefeitura realiza campanha anual de divulgação dos sinais e sintomas da hanseníase? sim

É realizado o cadastramento e o acompanhamento específicos para pacientes portadores de Diabetes Melittus? sim

É realizado o cadastramento e o acompanhamento específicos para pacientes portadores de hipertensão? sim

Há desenvolvimento de ações periódicas intersetoriais para a promoção da saúde bucal? sim

Qual a cobertura da terceira dose da vacina pentavalente aplicada no total de crianças menores de 1 ano de idade? percentual:

Qual o percentual de cobertura da população-alvo, em média, nas campanhas de vacinação? entre 70% e 95%

Assunto: Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria

A prefeitura municipal possui informação sistematizada sobre os gargalos de atendimento médico-hospitalar de alta complexidade de referência para a
Atenção Básica? sim

O Município divulga a escala de serviço dos profissionais de saúde com nome e horário dos servidores em cada turno em local acessível ao público? sim, divulga em todos os locais de atendimento da AB

Qual o número de consultas médicas básicas realizadas pelos habitantes na rede municipal de saúde? número:

Assunto: Saúde Materna e Infantil

A prefeitura realizou campanha anual ou atividades de incentivo e promoção do aleitamento materno? sim

Qual o percentual de nascidos vivos de mães que realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal na rede municipal de saúde? percentual:

Índice: i-Planejamento

Assunto: Estrutura

Existe equipe estruturada para realização do planejamento municipal (PPA, LDO e LOA)? sim

Existe órgão ou servidor responsável pelo controle interno no município com atribuições formalmente definidas e com a apresentação de relatórios periódicos?
sim

O servidor responsável pela contabilidade do município é ocupante de cargo de provimento efetivo? sim
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Questão Resposta

Índice: i-Planejamento

Assunto: Resultados e Outros

Coerência entre os resultados dos indicadores dos programas e das metas das ações 0,1895

Confronto entre o resultado físico alcançado pelas metas das ações e os recursos financeiros utilizados 0,2861

Percentual da taxa de investimento estabelecida no Planejamento inicial e a executada 0,0661

Percentual de alteração do planejamento inicial 1,0795

Índice: i-Fiscal

Assunto: Análises

Análise da Despesa (execução orçamentária) 0,8353

Análise da execução orçamentária 0,9749

Análise da Receita (execução orçamentária) 0,83

Análise dos Restos a Pagar - até o bimestre (dívida flutuante) 0,522

Déficit orçamentário está coberto pelo superávit financeiro? (S/N) S

Assunto: Apuração

Apuração da dívida fundada (aumento/redução) 0,101005

Apuração do resultado financeiro (superávit/déficit) 4,2023

Apuração dos pagamentos dos precatórios 0,9929

Assunto: Dívida Ativa

Dívida Ativa: percentual de cancelamento 0,0451

Dívida Ativa: percentual de recebimento 0,1595

Assunto: Gestão Fiscal

Despesas com Pessoal - Poder Executivo 0,508145

Despesas com Pessoal - Poder Legislativo 0,025986

Assunto: Regimes Previdenciários

Os repasses para o regime geral ou regime próprio de previdência social são realizados dentro do prazo legal? sim

Assunto: Repasses

Repasse de duodécimos às Câmaras N

Assunto: Transparência

Transparência: atas de elaboração, avaliação e aprovação, pareceres e publicações realizadas null

Índice: i-Amb

Assunto: Contingenciamento
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Questão Resposta

Índice: i-Amb

Existem ações e medidas de contingenciamento para os períodos de estiagem? sim

Existem ações e medidas de contingenciamento para provisão de água potável e de uso comum para a rede municipal da Atenção Básica da Saúde?
sim

Existem ações e medidas de contingenciamento para provisão de água potável e de uso comum para a Rede Municipal de Ensino? sim

Há um plano emergencial com ações para fornecimento de água potável à população em caso de sua escassez? sim

Assunto: Infraestrutura

A prefeitura possui alguma estrutura organizacional para tratar de assuntos ligados ao Meio Ambiente Municipal? sim

Assunto: Pessoal

A prefeitura participou de treinamento oferecido pelo Corpo de Bombeiros para brigadas antifogo ou planos para desastres naturais ou ações de contingência
ou similares (privilegiando a participação de membros da guarda municipal, defesa civil, tiro de gue sim, integralmente

Assunto: Programas e Ações

A prefeitura adota na rede escolar municipal algum programa ou ação de educação ambiental? sim

Assunto: Qualidade Ambiental

A prefeitura possui ou participa de algum programa ou ação que promovam a melhoria continua da qualidade ambiental no município? sim

Utilização do IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos) 9,45

Assunto: Saneamento Básico e Resíduos Sólidos

A prefeitura municipal possui Plano de Resíduos da Construção Civil que aborde itens tais como coleta, transporte e destinação final? sim

A prefeitura municipal realiza a coleta seletiva de resíduos sólidos? sim, totalmente

O município possui seu Plano Municipal de Saneamento Básico? sim

Qual o percentual da população do município abrangida pelo serviço de coleta de esgotamento sanitário? percentual:

Qual o percentual da população do município abrangida pelo serviço de fornecimento de água tratada? percentual:

Qual o percentual de tratamento do esgotamento sanitário? percentual:

Sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Lei nº 12.305/2010, informe: instrumento normativo publicado ou promulgado

Assunto: Sustentabilidade

A prefeitura municipal estimula entre seus órgãos e entidades de sua responsabilidade projetos e/ou ações que promovam o uso racional de recursos
naturais? (ex.: implantação de dispositivos para uso racional da água, coleta seletiva, reúso ou reciclagem d sim, para todos os órgãos e entidades

Índice: i-Cidade

Assunto: Contingenciamento

O município está listado no Programa Construindo Cidades Resilientes, do Escritório das Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres? sim

O município possui algum tipo de levantamento para identificação de risco para intervenções do Poder Público? sim

O município possui Plano de Contingência de Defesa Civil? sim

Assunto: Infraestrutura
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Questão Resposta

Índice: i-Cidade

A prefeitura municipal possui local físico com sala e telefone para atendimento de ocorrências de Defesa Civil? sim

O município possui a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC estruturada? (Lei nº 12.608/2012)? sim

O município utiliza alguma forma de registro eletrônico para cadastramento de ocorrência de Defesa Civil? não

Assunto: Pessoal

O município capacita seus agentes para ações municipais de Defesa Civil? sim, na integralidade de seus agentes

Assunto: Plano Mobilidade Urbana

Se o município possui mais de 20.000 habitantes, foi elaborado seu Plano de Mobilidade Urbana? não

Assunto: Sidec

O município está cadastrado no sistema da Defesa Civil estadual denominado SIDEC? sim

Índice: i-Gov-TI

Assunto: Aquisições em TI

Sobre as compras públicas (licitações) que tenham como objeto equipamentos de TI, softwares ou serviços que envolvam a Tecnologia da Informação,
responda:

Assunto: Pessoal

A prefeitura disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação e atualização para o pessoal de TI? sim

A prefeitura municipal define as competências necessárias para as atividades de seu pessoal de TI (área de formação, especialização etc.)? sim

A prefeitura municipal possui um quadro com funcionários de área de Tecnologia da Informação? sim, com funcionários efetivos

Assunto: Políticas de TI

A prefeitura municipal possui um documento formal publicado que estabeleça procedimentos quanto ao uso da TI pelos funcionários municipais, conhecido
como Política de Uso Aceitável ou Política de Segurança da Informação? sim

A prefeitura municipal possui um PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação - que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro?
não possui PDTI

O PDTI é divulgado na Internet? não

Assunto: Segurança da Informação

Sobre os dados da Dívida Ativa da prefeitura municipal, responda:
os dados são armazenados de forma eletrônica em um
banco de dados e seu conteúdo está na gerência direta
do município

Sobre os dados do IPTU do município, responda:
os dados são armazenados de forma eletrônica em um
banco de dados e seu conteúdo está na gerência direta
do município

Sobre os dados do ISS do município, responda:

a prefeitura possui nota fiscal eletrônica (NFE) e os dados
de contribuintes estão em sua posse indireta, ou seja,
gerenciados ou administrados por empresas terceirizadas

Assunto: Sistema Audesp

O prefeito municipal tem conhecimento do contido nos itens 2.2.2.1 e 2.2.2.4 do manual técnico operacional (Fase I) do Sistema Audesp? sim
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Questão Resposta

Índice: i-Gov-TI

O sistema Audesp é uma ferramenta de TI levada em consideração na gestão da política do chefe do executivo municipal? sim

O sistema de controle interno faz uso dos alertas do Sistema Audesp? sim

Os relatórios de gestão ou de controle interno incorporam o relatório de instrução ou relatório de alertas do Sistema Audesp? não

Assunto: Transparência

A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas (mensalmente)? sim

O município mantém disponível e atualizado seu Portal da Transparência? sim

O município possui legislação municipal que trata de Acesso à Informação? sim

Os dados e documentos relativos a processos licitatórios (editais, atas da comissão de licitação e contratos) são divulgados na Internet? parcialmente

Os dados relativos à transparência na gestão fiscal (planejamento, execução orçamentária, arrecadação de tributos etc.) são divulgados na Internet?
sim
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