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Trata-se do Relatório Quadrimestral do Sistema de Controle Interno, tendo como finalidade

verificar  o  cumprimento  das  legislações  vigentes  e  limites  constitucionais,  além  de  alertar  a

Administração no  sentido  de prevenir  e  corrigir  os rumos  das ações  que  se  apresentarem com

tendências ao descumprimento do propósito estabelecido.

Neste  relatório,  estão  expressados  os  itens  selecionados  pela  relevância,  histórico,

materialidade e outros fatores que ocasionaram sua inclusão no período analisado.

Para a produção do presente Relatório, o Controle Interno baseou-se nas seguintes fontes

documentais:

- Informações e documentos fornecidos pelas Secretarias ao Controle Interno;

- Consultas realizadas no Cauc – Tesouro Nacional;

- Portal de Transparência;

- Relatórios da Sindicância;

- Relatórios de Alertas Audesp;

- Outros procedimentos que o Controle Interno achou pertinentes.
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PERSPECTIVA A: EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

A.1. MAPEAMENTO DE RISCOS:

A.1.1. ANÁLISE DA RECEITA (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

Previsão Acumulada (2ºBim): R$ 1.156.411.513,00 ÷ 12 meses x 4 meses = 385.470.504,33 

Realização Acumulada (2ºBim): R$ 391.381.396,67

Excesso de Arrecadação: R$ 5.910.892,34

Da análise do comportamento das receitas,  constatamos uma situação favorável, uma vez

que se comportou de maneira normal perante a meta de arrecadação, demonstrando, portanto, uma

tendência ao cumprimento da Previsão de Arrecadação.

Variação  favorável (Excesso de Arrecadação) de R$ 5.910.892,34

Adicionalmente, informamos que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pontuou o

município que está informando indevidamente a previsão da receita no Sistema Audesp.

Foi constatado pela Fiscalização que a contabilização da previsão da Receita é feita em sua

totalidade  no  início  do  exercício  em vez  de  mensalmente.  Em questões  práticas,  esse  registro

contábil equivocado conduz à emissão de alertas para os órgãos que o adotam, face a diferença entre

o arrecadado e o previsto.

Em 16/07/2020  foi  aberto  pela  Divisão  de  Controle  Contábil  o  protocolo  Mauá  (PM)

2020/302 junto ao sistema Thema para tratar desse assunto. 

Posteriormente,  a  Divisão  de  Controle  Contábil  informou  que  a  Thema  solucionou  o

problema e a correção foi aplicada a partir do exercício de 2021.
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A.1.2.1 ANÁLISE DA DESPESA (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

Receitas Realizadas (2ºBim): R$ 391.381.396,67

Despesas Empenhadas (2ºBim): R$ 551.840.285,27

Déficit Orçamentário (2ºBim): - R$ 160.458.888,60

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas empenhadas, observamos

uma situação desfavorável, em virtude da ocorrência de déficit demonstrado.

Déficit Orçamentário  de  - R$ 160.458.888,60

A.1.2.2 ANÁLISE DA DESPESA (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

Receitas Realizadas (2ºBim): R$ 391.381.396,67

Despesas Liquidadas (2ºBim): R$ 309.379.234,97

Superávit Orçamentário (2ºBim): R$ 82.002.161,70

Da análise do comportamento das receitas arrecadadas e despesas  liquidadas, observamos

uma situação favorável, em virtude da ocorrência de superávit demonstrado.

Superávit Orçamentário de R$ 82.002.161,70
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A.1.3. ANÁLISE DO RESULTADO PRIMÁRIO x ANEXO METAS FISCAIS

Resultado Primário RREO (2º Bim): R$ 98.371.132,52

Resultado Primário Anexo Metas (2º Bim): R$ 121.131.000,00

Diferença (2º Bim): - R$ 22.759.867,48

Verifica-se que o Resultado Primário apurado no RREO está abaixo do resultado consignado

no  Anexo  de  Metas  Fiscais  (RREO),  demonstrando,  portanto,  incompatibilidade  com a  meta

estabelecida.

Diferença desfavorável de - R$ 22.759.867,48
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A.1.4. ANÁLISE DO RESULTADO NOMINAL x ANEXO METAS FISCAIS

Resultado Nominal RREO (2º Bim): R$ 83.350.307,15

Resultado Nominal Anexo Metas (2º Bim): R$ 56.488.249,20

Diferença: R$ 26.862.057,95

Verifica-se que o Resultado Nominal apurado no RREO supera o resultado consignado no

Anexo  de  Metas  Fiscais  (RREO),  demonstrando,  portanto,  compatibilidade  com  a  meta

estabelecida.

Diferença favorável de R$ 26.862.057,95
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A.2. WP – AVALIAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (Posição em 30/04/2021)

Elaboramos  o  WP  -  Papel  de  trabalho  referente  a  Conciliação  Bancária  (Data-base:

30/04/2021). Com base nos procedimentos efetuados, identificamos lançamentos a (-) Débitos não

lançados, uma diferença de R$ 3.406.373,90 entre a conta contábil e extrato bancário. 

De  acordo  com  a  conciliação  bancária,  a  composição  desse  valor  é  referente  aos  seguintes

documentos: 

10/02/2020 - COTA DAF-DEBITO (Doc. 850) R$ 442.489,37 

10/02/2020 - COTA DAF-DEBITO (Doc. 850) R$ 79.117,10 

30/12/2020 – TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL (Doc. 73270101) R$ 2.211.785,10

20/01/2021 - TRANSF DEPÓSITO JUDICIAL (Doc. 87950101) R$ 666.369,88 (Nova pendência) 

20/04/2021 - COTA DAF-DEBITO (Doc. 850) R$ 5.344,73 (Nova pendência) 

20/04/2021 - COTA DAF-DEBITO (Doc. 850) R$ 1.267,72 (Nova pendência) 

Total R$ 3.406.373,90

Conforme  lançamentos  a  (-)  Outros  débitos  não  lançados  pelo  banco,  consta  uma  diferença

de R$6.612,46 entre a conta contábil e extrato bancário. 

20/04/2021 - Débito em Conta R$ 6.612,46  (Nova pendência)

Conforme  informação  disponibilizada  pela  Tesouraria  anteriormente,  os  valores  referentes  a

fevereiro são débitos de INSS que não foram regularizados, já o valor de R$ 2.211.785,10 é um

bloqueio referente a SAMA que por ordem judicial foi efetuado na conta da Prefeitura.

Identificamos também lançamentos a (-) Débitos não lançados, uma diferença de R$ 56,95 entre a

conta contábil e extrato bancário. 

De  acordo  com  a  conciliação  bancária,  a  composição  desse  valor  é  referente  ao  seguinte

documento: 

Conforme  informação  disponibilizada  pela  Tesouraria,  o  valor  de  R$ 56,95  é  referente  a  uma

cobrança indevida de Tarifa Bancária e já foi solicitado ao gerente para efetuar o estorno.

A Gerência Administrativa Financeira informou que os lançamentos em 10/02/2020 (R$ 442.489,37

e  R$  79.117,10)  são  referentes  à  retenções  efetuadas  no  FPEM  pela  Receita  Federal  sob  a

justificativa  de  compensar  a  ausência  de  recolhimento  da  contribuição  previdenciária  patronal

referente ao 13º salário do ano de 2019. Acerca destas retenções a Divisão de Controle Contábil

solicitou para a Receita Federal, via e-CAC, a análise e esclarecimentos dos valores, a qual retornou

com o  Ofício  recebido  em 10/05/2021  esclarecendo  que o  valor  de  R$  79.117,10  se  refere  a

cobrança de multa e o valor de R$ 442.489,37 foi retido a maior, podendo o município formalizar o
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processo  de  restituição  e/ou  compensação.  Após  análise  do  Ofício  a  Gerência  Administrativa

Financeira providenciará o registro da despesa orçamentária do valor de multa e em ato contínuo o

pedido de restituição ou compensação do restante, para tanto prevem o prazo de 30 (trinta) dias para

efetivação de tais providências,

Adicionalmente, surgiram novas pendências supracitadas 

Vale ressaltar, que os valores referentes a fevereiro de 2020 estão pendentes a mais de 1 ano.

Dessa forma sugerimos que as devidas regularizações sejam feitas, a fim de impedir que as

pendências  permaneçam por mais  tempo  e  assim  oferecer segurança  no fornecimento  de

informações e registro contábil. 

Adicionalmente, vale ressaltar que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em seu

Relatório de Fiscalização (Contas 2018 – TC 4463/989/18) apontou a permanência de ocorrências

constatadas na fiscalização ordenada: não existe cargo efetivo de tesoureiro; não existe AVCB no

prédio  onde  funciona  o  setor;  as  conciliações  bancárias  não  continham  a  assinatura  do

responsável pela tesouraria; as conciliações bancárias não continham a assinatura do contador.

Em resposta, a Gerência de Administração Financeira informou no 2º Quadrimestre de 2019

o que segue:

“- Quanto a aprovação do AVCB, para atender as exigências do órgão competente, encontra-

se em processo de contratação de empresa para as manutenções adequadas no prédio;

- Em relação ao cargo efetivo de Tesoureiro, não temos;

- A Conciliação Bancária é assinada pela Diretora Financeira junto a Contadora.

Quanto a aprovação do AVCB, a Secretaria de Finanças informou no 1ª Quadrimestre de

2020 o que segue:

- Em que pese o Setor de Tesouraria (Divisão de Controle Financeiro) constar no organograma da

Secretaria de Finanças, a responsabilidade da administração do Paço Municipal, onde se encontra o

referido setor, o controle e licitação para regularização do AVCB é da Secretaria de Administração e

Modernização – SAM, que, acreditamos não ter tomado providências, ainda, por falta de recursos

orçamentários na Pasta.”

Em resposta  a  CI  024/2021  -  Divisão  de  Controle  Financeiro,  enviamos  as  seguintes

considerações:

- Não existe cargo efetivo de Tesoureiro: A criação de cargos e funções públicas para que sejam
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válidas juridicamente hão que ser criadas por lei,  informando a quantidade de vagas e quais as

atribuições desse cargo. Portanto se faz necessário  consultar  a  Divisão de Recursos Humanos a

existência do Cargo, para a ampliação de vagas.

*Em resposta a Gerência Administrativa Financeira informou que o concurso nº01/2020 que está

suspenso por conta da pandemia, não prevê cargo de Tesoureiro. Esclareceram que a atual servidora

responsável pela Diretoria de Tesouraria, é servidora efetiva no cargo base de encarregada e ocupa

cargo em comissão de Diretora, o que, smj,  está de acordo com o previsto no art. 37, Inc. V da

CF/88. Contudo se considerar que a função de tesoureiro(a) não for compatível com a função de

direção do setor, realmente é necessário adotar providências para criar o cargo através de concurso

público.

-  Não existe AVCB no prédio onde  funciona o Setor: é  uma  licença  emitida pelo  corpo de

bombeiros que comprova legalmente que o estabelecimento está seguro, é necessário verificar junto

a Secretaria  responsável pela Administração predial,  o andamento do processo para obtenção da

licença.

- As conciliações apresentadas não continham a assinatura do Responsável pela Tesouraria e

Contador: Esse apontamento foi realizado pelo TCE-SP, no qual demonstra uma falha formal pela

falta de assinaturas. Por segurança do responsável pela Tesouraria, seria melhor assinar juntamente

ao contador a fim de evidenciar a fidedignidade da informação.

* Em resposta a Gerência Administrativa Financeira após consulta  a  Diretoria de Tesouraria  ao
TCE-SP, a fim de trazer eficiência e simplificação aos procedimentos, considerando a existência de
em torno de 380 contas em nome da Prefeitura de Mauá, sendo 50% conta-corrente e 50% conta-
investimentos,  a  assinatura nas conciliações bancárias  podem somente ser  enviadas via sistema
AUDESP sem constar a assinatura da Tesoureira e da Contadora. Desta forma, consideram que não
há  exigência  do  TCE-SP para  que  os  relatórios  de  conciliações  sejam arquivados impressos  e
assinados, visto que o envio de conciliações é eletrônico via Audesp. Informaram também que o
nome da Contadora foi incluso no relatório de conciliação via sistema Thema o que entenderam
como satisfatório para o TCE-SP, pois não localizaram mais apontamentos relacionados ao assunto
.

Vale ressaltar, que a tomada de decisão em relação aos apontamentos realizados pelo TCE-

SP é  de  responsabilidade  da  Secretaria  de  Finanças  no  que  julgar  adequado,  cabendo  a  esta

Controladoria o acompanhamento. 

Outrossim,  a  Secretaria  de  Finanças  (C.I.  030/2020  –  Divisão  de  Controle  Financeiro)

alegou  que  não  existia  AVCB  no  prédio  onde  funciona  o  Setor  e  que  cabia  a  Secretaria  de

Administração e a Secretaria de Obras a resposta.
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Por outro lado, a Secretaria de Administração e Modernização (C.I. nº  077/2020 - SAM)

disse  que  tinha  a  informação  de que  a  Secretaria  de  Obras  abriu  no  ano  de  2019 o Processo

Administrativo nº 3949/2019, cujo objeto trata de instalação de equipamentos de proteção contra

incêndio no prédio do Paço Municipal, local onde funciona a Tesouraria, para fins de obtenção do

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Em resposta, a Secretaria de Obras informou o que segue: - que ofereceu todos os subsídios

técnicos para a contratação dos serviços para a renovação do AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de

Bombeiros do Prédio do Paço Municipal, onde funciona a Tesouraria do Município. Entretanto, a

Secretaria  de  Administração  verificou  que  não  havia  verba  destinada  no  orçamento  vigente,  a

solução sugerida pela Secretaria de Governo foi realizar a contratação cuesteada por TCU – Termo

de  Compensação  Urbanista,  tendo  sido  enviado  o  processo  para  a  Secretaria  de  Planejamento

Urbano para disponibilização das verbas necessárias para execução dos serviços.

Por fim, a Secretaria de Planejamento Urbano (C.I. 101/2020 – GAB. SPU) informou que as

destinações dos valores arrecadados pelo TCU devem ocorrer perante aval do Gabinete do Prefeito.

E,  no  momento,  infelizmente não há  TCU's  em aberto com o valor  necessário  informado  para

realizar a regularização da AVCB.

Isto posto, identifica-se uma situação desfavorável em relação a regularização do AVCB no

prédio onde funciona o setor.
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A.3. PESSOAL

A.3.1 DESPESAS COM PESSOAL (PROVENTOS + BENEFÍCIOS + ENCARGOS)

Ao realizar uma análise global, observamos que no 1º Quadrimestre de 2021 as despesas

com pessoal (proventos + benefícios + encargos) computaram o valor de R$ 128.014.287,74 sendo

inferior ao 1º Quadrimestre de 2020.

Em resposta anterior, a Secretaria de Administração e Modernização informou que com a

promulgação das Leis nºs 5.556/2019, 5.592/2020, 5.594/2020, 5.595/2020 e Leis Complementares

nºs 36/2020, 37/2020 e 38/2020, vários cargos e empregos públicos da Prefeitura tiveram alterações

em suas respectivas escalas de vencimento, e, ainda, por meio da Lei nº 5.597/2020, foi concedido

um reajuste salarial sobre os vencimentos o que necessariamente causaria um aumento nos valores

gastos a título de despesas com pessoal. 

Obs:  Considerando  o que determina a LC 01/2002,  Art.  40,  parágrafo  único:  “Os  Secretários

Municipais terão a retribuição mensal efetuada por subsídio fixado em lei numa única parcela,

observados os limites estabelecidos na Constituição Federal.”, em (CI nº 205/2020) questionamos a

Secretaria de Administração e Modernização se servidor público que exerce cargo de Secretário

Municipal recebe ou já recebeu algum tipo de vantagem (adicionais, gratificações e/ou auxílios).

Em resposta (CI 104/2020 – SAM) a Secretaria informou que: identificaram que alguns servidores

municipais,  após  serem  investidos  em  cargo  de  Secretário  Municipal,  receberam  Adicionais

referentes ao tempo de serviço como servidores efetivos. Em razão de não haver nenhuma norma

legal  do  conhecimento  da  Secretaria,  já  solicitaram ao  DTI  a  alteração  da  parametrização  de

Sistema e implantarão protocolos mais rígidos de conferência de cadastro e pagamentos. No dia

13/05/2021 a SAM nos informou que já foram efetivadas as devidas correções e não havendo mais

ocorrências a partir de Agosto/2020.
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A.3.2. DESPESAS COM RESCISÕES

Ao realizar uma análise global, observamos que no 1º Quadrimestre de 2021 as despesas

com rescisões computaram o valor de R$ 2.573.548,88 sendo superior aos outros quadrimestres

desde o 1º  Quadrimestre de 2019 até o 2º Quadrimestre de 2020.  Porém,  sendo inferior ao 3º

Quadrimestre de 2020.

A.3.3. QUADRO DE PESSOAL

Ao realizar uma análise global, ao comparar 2019 e 1º Quadrimestre de 2021 observamos

que houve um aumento nos cargos Existentes (referente aos cargos efetivos), porém ocorreu uma

redução no número de cargos Ocupados.
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A.3.4. REGIME DE ADIANTAMENTO

Em consulta  realizada  no  Sistema  Thema,  verificamos  os  adiantamentos  realizados  em

2021, e identificamos alguns casos em que os Adiantamentos ultrapassaram 60 dias para a Prestação

de Constas (consulta realizada em 23/06/2021):

Dados Compilados:

 

Sistema Thema:

De acordo com a consulta realizada no sistema Thema em 23/06/2021, os adiantamentos

supracitados ultrapassaram o prazo de 60 dias para Prestação de Contas.

Adicionalmente, identificamos alguns casos que estão com a Situação: Não Comprovado, e

o prazo para comprovação já está expirado (consulta realizada em 23.06.2021), conforme abaixo:
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Obs:  Não  conseguimos  avaliar  os  adiantamentos  referentes  a  despesas  com

viagens/cursos/eventos através do sistema Thema, pois não identificamos a informação da data de
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início e fim dos mesmos para que pudéssemos verificar o prazo de 15 dias após o retorno/término.

Dessa  forma,  sugerimos  como  ponto  de melhoria,  incluir  no  sistema  Thema um campo  a  ser

preenchido com as informações (no mínimo) do retorno/término das viagens/cursos/eventos, com a

finalidade de permitir  uma maior transparência para todos os usuários das informações, a fim de

demonstrar o cumprimento ou não do prazo de prestação de contas.

Assim  como,  incluir  no  Portal  de  Transparência,  informações  relativas  aos  adiantamentos

(suprimentos de fundos).

Obs  2:  Em relação  ao  Portal  da  Transparência  e  Acesso  à  Informação,  conforme  Guia

Técnico de Transparência Municipal do TCE-SP, diz que as despesas com: DIÁRIAS, VIAGENS E

ADIANTAMENTOS  devem  constar  a  Relação  mensal  atualizada  com  o  nome  de  todos  os

servidores públicos e os valores recebidos, devidamente discriminados com detalhes. 

Dessa  forma,  solicitamos  a  adequada  parametrização  do  relatório  e  inclusão  no  portal  de

Transparência.  Em resposta anterior, a Secretaria de Finanças informou o que segue: “Quanto aos

adiantamentos para viagem e locomoção, verificamos que apesar de haver destaque no Portal de

Transparência da Prefeitura, não estava sendo alimentado pelo Sistema Thema.

Isto  posto,  sugerimos a devida atenção as  observações supracitadas,  a fim de garantir  a

transparência e utilização correta do erário na Administração Pública.

A.3.4.1 WP REGIME DE ADIANTAMENTO

Elaboramos o WP - Papel de trabalho referente a Conferência Regime de Adiantamento (Data-base:

04/2021). 

Com base nos procedimentos efetuados, foi constatado no processo nº 1157/2021 Vol. I as seguintes

inconformidades:

Foi constatado no processo nº 1157/2021 Vol. I as seguintes inconformidades:

- As data do Estoque Zero (folhas 31, 32 e 33 ) é posterior aos documentos fiscais (folhas 27, 26 e

29 respectivamente);

-  Ausência  da Declaração  Negativa  informando  indisponibilidade  de  aquisição  por  consumo e
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serviços; 

- Dispositivo legal incorreto (folhas 06-07), foi referenciada a Lei Municipal 1830/83 (revogada).;

- Identificamos falhas na Ordem cronológica do processo: As datas do Estoque Zero (supracitadas);

Após analise de prestação de contas feita pela Divisão de Controle Orçamentário em 11/05/2021

(folha  39),  a  Secretaria  de Esporte e  Lazer,  juntou o Relatório  Demonstrativo da Aplicação  de

Adiantamento corrigido (folhas 40 e 41), porém com data anterior (03/05/2021).

Assim  como  a  Divisão  de  Controle  Orçamentário  juntou  ao  processo  Ordens  de  Estorno  de

Empenho, Notas de Anulação  e Folhas de Informação (folhas 43-49) com data anterior a Folha 42.

Ademais, as documentações comprobatórias da prestação de contas foram devidamente justificadas,

não apresentando irregularidades.

Isto posto, sugerimos como ponto de melhoria: a inclusão da Declaração Negativa informando a

indisponibilidade de aquisição por consumo e serviços; atenção ao dispositivo legal referenciado no

processo; cumprimento da Ordem Cronológica.

A.3.5. DECLARAÇÃO DE BENS 

Após  sugestão  feita  por  esta  Controladoria  em  seus  Relatórios  Periódicos  anteriores,

identificamos  que  foi  criado  o  Decreto  nº  8.700/2020  (que  dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de

apresentação pelos agentes públicos municipais,  de declaração de bens e valores para a posse e

exercícios de mandatos, cargos, funções ou empregos nos órgãos da Administração Direta e Indireta

de Mauá) e foi disponibilizado um sistema eletrônico no Portal do Servidor para apresentação.

O sistema disponibiliza incluir itens da Declaração de Bens e Valores. Entretanto, não tem a

opção de Anexar a Declaração De Ajuste Anual do Imposto de Renda – Pessoa Física entregue a

Receita Federal.

Em resposta, a Secretaria de Administração e Modernização informou que diante limitações

técnicas bem como por questões de segurança a digitação dos bens e valores foi disponibilizada ao

invés do envio de arquivo PDF da DIRF. As informações digitadas são criptografadas, para obter é

necessário uma combinação de acesso ao banco, ao sistema e a um código. Dessa forma a SAM

considera a forma mais segura para os servidores.
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A.4. TRANSPARÊNCIA

A.4.1. REPASSES CONCEDIDOS – COMUNICADO SDG. Nº 016/2018 (3º SETOR)

A fim de garantir  a  transparência  e  o  acesso  à  informação,  se  faz  necessária  a  devida

divulgação dos Repasses Concedidos e Recebidos pela prefeitura.

Dessa forma sugerimos, que seja disponibilizada mensalmente a informação no Portal de

Transparência, os repasses supracitados, contendo, pelo menos, objeto, finalidade, valores e datas

de liberação e detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a

execução do objeto pactuado.

Adicionalmente, informamos que em 23/04/2018, solicitamos para Secretaria de Finanças o

encaminhamento do Comunicado SDG nº 016/2018 para as Entidades que recebem recursos da

Prefeitura, a fim de adotarem as providências em suas entidades.

Em resposta, a Secretaria de Finanças informou em 08/11/2019, que já comunicou todas as

secretarias que possuem repasses alertando quanto ao Comunicado SDG nº 016/2018. Disseram

ainda, que vão enviar CI de encaminhamento do Comunicado SDG nº 016/2018 para as Entidades

que recebem recursos da Prefeitura, a fim de adotarem as providências necessárias.

Juntaram ao processo 7766/2019 (pg. 43 a 47) prints da tela do Portal de Transparência da

Prefeitura do Município de Mauá, onde comunicou que estão disponibilizadas as informações como

Termo  de  Convênio,  Plano  de  Trabalho  e  Cronograma  de  Desembolso,  Parecer  Conclusivo  e

Demonstrativo  de  Receitas  e  Despesas  dos exercícios  de  2015,  2016,  2017,  2018 e  2019  dos

repasses efetuados.

Entretanto,  reiteramos  a  importância  do  Comunicado  016/2018  e  alertamos  quanto  ao

Comunicado SDG nº 49/2020 (Transparência das Entidades do Terceiro Setor – Obrigações dos

Órgãos Repassadores) que versa o que segue:

“O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO COMUNICA aos órgãos

públicos  estaduais  e  municipais  responsáveis  por  repasses  públicos  a  Organizações  Sociais,

Organizações  Sociais  de  Interesse  Público,  Organizações  da  Sociedade  Civil  e  entidades  que

possam  ser  identificadas  como  do  Terceiro  Setor,  que  é  de  sua  responsabilidade  exigir  a
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demonstração e identificação detalhada e atualizada dos gastos custeados com os recursos públicos

que foram repassados, cujo detalhamento deve ser divulgado nos “Portais de Transparência” dos

órgãos concessores e bem assim daqueles pertencentes às entidades beneficiárias.

A  Fiscalização  tem  constatado  de  forma  reiterada  o  desatendimento  à  legislação  de

transparência e às determinações proferidas em decisões deste Tribunal,  tais como a ausência da

relação de contratações, prestadores de serviços e a remuneração individualizada dos dirigentes e

empregados  custeados com recursos públicos,  em desconformidade às  orientações  traçadas  nos

Comunicados SDG nºs 16 e 19, ambos de 2018, que cuidaram do conteúdo da divulgação e da

responsabilidade pelo seu cumprimento.

Os  Comunicados  podem  ser  consultados  na  página  deste  Tribunal  na  Seção  de

Comunicados.

Desta forma, cumpre aos órgãos públicos repassadores dar imediato e integral cumprimento

a legislação de transparência social, exigindo o seu cumprimento das entidades civis, cuja omissão,

além de  ser  objeto  de  severo  apontamento  nas  Contas  Anuais  do  Órgão  Repassador,  poderá

ocasionar o encaminhamento ao Ministério Público Estadual e outras providências que os eminentes

Conselheiros, na condição de relatores, houverem por bem determinar.”

Outrossim, enviamos o Ofício nº 41/2020 – CIM à Entidade Atlantic Transparência e Apoio

à Saúde Pública referente a ausência de informações/documentos sobre o Contrato de Gestão Nº

26/2020  no  sítio  eletrônico  dessa  empresa,  especialmente,  quanto  a  fornecedores,  despesas,

contratos,  notas  fiscais  e  comprovantes  de  pagamentos.  Visando  o  cumprimento  ao  acima

enunciado, demos ciência a Entidade a promover com a inserção das informações.

Isto  posto,  sugerimos  o  atendimento  aos  Comunicados  supracitados,  e  que  sejam

disponibilizadas informações atualizadas no Portal de Transparência a Relação de todos os repasses

do 3º Setor referente a 2020/2021, contendo no mínimo: 

- Número do ajuste;

- Nome da entidade;

- Valor repassado;

- Secretaria Gestora;

- Site da entidade contendo as informações referentes aos repasses recebidos.
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A.4.2 TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

Para  a  adequada  divulgação  dos  eventos  referentes  a  Gestão  Fiscal  do  município  (Ex:

realização de Audiência Pública para apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias -

LDO), sugerimos, além da obrigatória publicação do edital da audiência pública, as providências a

seguir devem ser consideradas consoante a extensão e a repercussão do evento que se pretendam:

1)  Identificação  das  autoridades  públicas,  órgãos  públicos,  universidades,  centros  de

pesquisas e estudos, movimentos sociais, coletivos e demais entidades da sociedade civil, para os

quais devem ser enviados os convites eletrônicos ou em papel para participação no evento;

2)  Publicação  de convites  e  cartazes  eletrônicos no  portal institucional da  prefeitura na

internet;

3)  Postagens  de  convites  e  cartazes  eletrônicos  em redes  sociais  das  quais  a  prefeitura

participe;

4) Envio de convites e cartazes para os eventuais parceiros da audiência pública, a fim de

que  igualmente  promovam a  realização  do  evento,  tornando-se  agentes  multiplicadores  da  sua

divulgação;

5) Contato com a Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura para que participe da

divulgação do evento e contate, se o caso, tanto a grande imprensa como a regional, para otimizar o

trabalho.

Vale lembrar que, se o objetivo da audiência pública for também o de divulgar à sociedade

civil as providências e iniciativas da prefeitura, avulta a importância de mobilização da imprensa

para que compareça ao ato.

Sugerimos algumas medidas (no nosso Relatório Periódico), a fim de favorecer o município

quanto a Transparência da Gestão Fiscal, no qual é assegurada também mediante ao incentivo a

participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração

e discussão dos planos, LDO e orçamentos.
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Vale ressaltar que a Câmara Municipal, divulga em seu sítio eletrônico as datas de audiência

pública. Porém, nota-se que no site da Prefeitura, por diversas vezes, essa informação é ausente.

Dessa forma, em conformidade com a situação dos tempos atuais, para que a execução dos

gastos públicos passe a ser mais transparente, visando assistir a população que carece de serviços

públicos em diversas regiões nas quais não são vistas,  assim como, para que todos os usuários

internos e externos da informação tenham uma esmerada compreensão sobre onde serão alocados os

recursos  e  como  está  sendo  efetuada  a  execução  orçamentária,  faz-se  necessária  a  efetiva

Transparência  da  Gestão  Fiscal,  tornando  a  gestão  mais  clara  e  de  fácil  acesso  para  todos

interessados.

Dessa maneira, mostra-se um comportamento de aproximação e política participativa, a fim

de  debater  assuntos  pertinentes  a  democracia  local,  acudindo  as  necessidades  dos  cidadãos,

reduzindo a distância entre governo e população.

Atualmente, a população passou a participar efetivamente do cenário político. Porém, para o

correto funcionamento da gestão participativa é necessária a devida divulgação por parte do Poder

Executivo,  a  fim  de  propiciar  uma  melhor  Transparência,  pois  a  omissão  na  participação  da

população perante o governo privilegia somente algumas parcelas da sociedade, deixando a margem

da sociedade a população mais carente.

Portanto,  a participação da população nas audiências públicas,  elaboração do orçamento,

dentre outras ações da Administração efetivamente implementada é uma ferramenta de extrema

importância,  que garante ao  cidadão  maior  credibilidade na  gestão dos gastos públicos,  pois  o

mesmo participa na elaboração e fiscaliza a alocação dos recursos e seu andamento, gerando assim,

uma melhor qualidade de vida para toda população.

Isto posto, ressaltamos a importância do Poder Executivo em envolver-se no que tange a

Transparência da Gestão Fiscal, contribuindo para a devida divulgação das Audiências Públicas,

conforme nossas sugestões no Relatório Periódico.

Tais medidas favorecem ao município quanto à Transparência da Gestão Fiscal disposta no Art. 48

da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), como segue:
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“Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal,  aos quais será dada ampla

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis

de  diretrizes  orçamentárias;  as  prestações  de  contas  e  o  respectivo  parecer  prévio;  o

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões

simplificadas desses documentos.

§  1º  A  transparência  será  assegurada  também  mediante:(Redação  dada  pela  Lei

Complementar nº 156, de 2016)

I  –  incentivo  à  participação  popular  e  realização  de  audiências  públicas,  durante  os

processos  de  elaboração  e  discussão  dos  planos,  lei  de  diretrizes  orçamentárias  e

orçamentos; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de

informações  pormenorizadas  sobre  a  execução  orçamentária  e  financeira,  em  meios

eletrônicos de acesso público; e (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 2016)”

Adicionalmente, alertamos que o não atendimento, das determinações contidas nos incisos

II e III do parágrafo único do art. 48 (supracitado),  sujeita o ente  à  não receber transferências

voluntárias (sanção prevista no inciso I do § 3º do art. 23).

Em  resposta,  anteriormente,  a  Secretaria  de  Finanças  informou  que  a  convocação  e

publicidade da Audiência Pública para apresentação e Discussão do Projeto de Lei de Diretrizes

Orçamentárias – LDO e outras peças orçamentárias é feita pela Câmara Municipal. Entretanto, esse

fato não exime o Poder Executivo da devida publicação, garantindo aos munícipes expressar seus

pontos de vistas e necessidades, orientando aos gestores públicos, trazendo poder a sociedade civil

que são as pessoas diretamente afetadas.

Adicionalmente, a Secretaria de Finanças informou o que segue:

“Considerando o final da atual Gestão Governamental e, de acordo com o DTI (Divisão de

Tecnologia da Informação, a parametrização de plataforma para coleta de sugestões da sociedade

para inclusão nos programas e ações da LOA, demandaria no mínimo 90 dias,  inviabilizando a

gestão participativa no corrente ano.

Encaminharemos solicitação para desenvolvimento da plataforma adequada à participação

da sociedade civil na elaboração da LDO e da LOA para o próximo ano, inclusive, o primeiro ano

da próxima gestão.

Quanto ao inciso II, do art. citado, entendemos que a execução orçamentária e financeira

está  plenamente  satisfeita  no  Portal  da  Transparência,  relativos  às  receitas,  despesas,

contrato/licitações, servidores e COVID-19.”
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A.4.3. INSTITUIÇÃO DAS CONTROLADORIAS MUNICIPAIS (ALERTA)

Sugerimos  a instituição de Controladorias  Internas em todos os Órgãos Municipais,  tais

como, Autarquias e Câmara.

A exigência legal de criação do Controle Interno advém da Constituição Federal e alcança as

entidades integrantes da Administração Pública Direta ou Indireta, nos termos do art. 70 CF/88.

Adicionalmente,  conforme  informações  disponibilizadas,  identificamos  que  na  Câmara

Municipal de Mauá o Sr.  Ambrósio dos Santos Júnior é o responsável pelo Controle Interno, na

Autarquia Municipal de Saneamento Básico Município de Mauá (SAMA) o responsável é  o Sr.

Francimar Luciano da Silva, e não identificamos atualmente o responsável na Agência Reguladora

de Serviços Públicos (ARSEP). 

A.4.4. COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ACESSO

À INFORMAÇÃO

Conforme Portaria nº 10.630, de 13 de outubro de 2014, alterada pela Portaria 10.644, de 3

de março de 2015 e termos do art. 27 do Decreto nº 7.967, de 31 de julho de 2014, alterado pelo

Decreto nº 7.979, de 11 de setembro de 2014, contará com a seguinte composição:

I – representantes do Gabinete do Prefeito:

a) Armando Neri Junior – Presidente

b) Eracilda Fatima Daloia Mendes – membro

II – representantes da Secretaria de Administração e Modernização
a) José Martine Elias – membro
b) Ariane Castilho – membro
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III – representantes da Ouvidoria-Geral do Município
a) Celma Maria de Oliveira Dias – membro
b) Sebastião Marcial Sobrinho – membro

IV – representantes da Secretaria de Relações Institucionais:
a) Marcos Filório – membro
b) Lucas Garcia Siqueira – membro

V – representantes da Secretaria de Governo:
a) Edson Mauro da Silva – membro
b) Sandro Lima de Oliveira – membro

Abaixo segue a relação dos integrantes da comissão e sua situação na PMM:

Ao analisar o quadro supracitado, nota-se que atualmente existem somente 5 servidores que

estão na Prefeitura, sendo que a comissão é composta por 10 servidores.

Dessa forma se faz necessária a devida atualização dos membros pertinentes a cada órgão

que compõem a comissão.

Adicionalmente, vale ressaltar que a informação no sítio  da prefeitura deve ser  alterada,

tendo  em vista,  que encontra-se  desatualizada,  pois  consta como Responsáveis  pelo  Portal da

Transparência: Ana Cristiane Pereira e Alex Sandro Barroso Alves; e Autoridade de monitoramento,

de acordo com a Portaria 10.630: José Manuel de Lira, conforme prints abaixo:
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Isto  posto,  enviamos  o  processo  5633/2012  para  o  Gabinete  do  Prefeito  solicitando  a

nomeação dos membros da comissão.
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A.4.5. PORTAL DE TRANSPARÊNCIA (COMPILADO)

Abaixo, apresentamos um resumo de assuntos referentes ao Portal de Transparência:

- RELATÓRIO/PARECERES TCE-SP:

Em atendimento ao Guia Técnico de Transparência Municipal – 2019 e Lei Complementar

nº 101/2000 e Lei Complementar nº 131/2009 Transparência da Gestão Fiscal -  (LC 101/2000),

solicitamos a inclusão no Portal de Transparência das informações relativas a prestações de contas

anuais da Prefeitura para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade.

Foi criado um botão com o nome “Relatório/Pareceres TCE-SP", que ao acessá-lo o usuário

encontrará  os  links  com  direcionamento  para  o  sítio  eletrônico  do  TCE-SP,  onde  estão  as

informações  dos  Recibos  de  Prestação  de  Contas;  e  Relatório  /  Voto  e  Parecer  (Despachos  e

Decisões).

- Comissão Permanente de Avaliação e Monitoramento de Acesso à Informação

Atualização dos membros da Comissão (vide A.4.4).

- Regime de Adiantamento:

Indicação do período da viagem (vide A.3.4). 

- Repasses Concedidos – Comunicado SDG. Nº 016/2018 (3º Setor):

Atualização  dos repasses  concedidos,  não  atendimento  do Comunicado 016/2018 e LAI

(vide A.4.1).
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A.5. OBRAS PARALISADAS (Consulta realizada em 25.06.2021 – Data-Base 12/04/2021)

Em consulta  realizada  no  site  do  TCE-SP (Painel  de  Obras),  as  seguintes  obras  estão

atrasadas/paralisadas: 

Em resposta anterior, a Secretaria de Obras informou o que segue (posição em 26/08/2020):

Em resposta anterior, a Secretaria de Obras informou o que segue:

“-  Villanova engenharia  e Desenvolvimento S/A: O contrato foi resolvido, uma vez que

findou o prazo estabelecido, e  não havia possibilidade de renovação contratual.  A Secretaria  de

Obras foi comunicada em 16/04/2021 através de e-mail enviado pela Caixa Econômica Federal,

informando que o Ministério do Desenvolvimento Regional se manifestou favorável ao recebimento

da obra com meta reduzida. O termo de recebimento provisório foi emitido em 03/02/2021. Termo

de recebimento definitivo emitido em 03/05/2021;

- Paulista Obras e Pavimentação LTDA: O contrato tem como prazo oficial Outubro/2021,

porém a etapa III tem sofrido constantes atrasos por conta das questões de remoções das famílias,

para liberação das frentes de obras, que tramitam inclusive judicialmente, com prazos morosos e

sem final resolução, com o agravo do período de pandemia, que interfere diretamente na dinâmica

desses  prazos,  tanto  administrativos,  quanto  de  execução  das  obras.  A obra  tem 85%  de  sua

execução. 

-  Tecper  Fundações  e  Geotecnia  Eireli:  O  contrato  foi  rescindido  unilateralmente  com

aplicação de penalidades. Atualmente os projetos estão sendo atualizados para a situação de campo,

e aguarda liberação de recursos por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional, uma vez que

a prefeitura, no intuito de não atrasar as obras, pagou algumas medições que seriam custeadas com

recursos federais, porém até a presente data, não foi ressarcida.  Será realizada uma nova licitação,

porém será imprescindível, que haja continuidade na liberação de recursos ;
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- Preserva Engenharia: Em razão do tempo tramitado para a análise e aprovação dos projetos

executivos  que  serão  executados  em áreas  sob trilhos  da  Companhia  de  Trens  Metropolitanos

CPTM, a  qual  emitirá  aprovação  em conjunto  com a  empresa  MRS Logística,  operadora  que

administra malha ferroviária em trecho que receberá parte das obras,  fez-se necessário  paralisar

oficialmente o contrato, visto que já foi desprendido tempo considerável, sem a final aprovação dos

projetos executivos,  que possuem concepção de execução das obras,  sem interrupção do tráfego

(método não destrutivo), o que demanda análises técnicas mais complexas,  dado que o nível de

precisão deve garantir condições de conformidades necessárias à efetividade do método.

Até o momento foi executado cerca de 70% da obra, ficando faltando somente a parte de

complementação do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho, em método não destrutivo que

depende da aprovação dos projetos por parte das Concessionárias MSR Logística S/A, Companhia

de Trens Metropolitanos CPTM, cuja análise dos projetos encontra-se em fase final de aprovação.

Este trecho complementar será conectado com os demais trechos à jusante e montante que já foram

executados com recursos oriundos do Dersa através do Convênio 157/2008.”

Isto  posto,  vale  ressaltar  que  o  atraso/paralisação  podem  gerar  prejuízo  aos  cofres,

ocasionando uma ideia de que o interesse público não está sendo atendido.

27



A.6. PATRIMÔNIO

A.6.1. INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS PATRIMONIAIS

Questionamos a Divisão de Controle Patrimonial referente ao Inventário de 2020 e a mesma

informou o que segue (posição em 10/03/2021):

Secretarias pendentes de entrega: 

- Secretaria de Governo;

- SE - Falta entregar Inventário de 63 locais;

- SS - Falta entregar Inventário de 19 locais;

- SCJ - Falta entregar Inventário de 10 locais;

- Externos - Falta entregar Inventário de 1 local (Delegacia de Defesa Mulher)

Informaram também que efetuaram a cobrança da entrega via telefone em 22/02/2021.”

Adicionalmente  a  Divisão  de  Controle  Patrimonial,  informou  que  farão  a  cobrança

novamente, estipulando o prazo máximo no máximo até 05/03/2021.

Em resposta, as Secretarias informaram o que segue: 

- SG: Informou que em face à COVID-19 e o fato da Administração Municipal ter adotado

escala de revezamento entre servidores, e com o propósito de apresentar a real situação dos bens foi

realizada incisiva verificação in loco, assim como em muitos casos a necessidade da presença de

servidores  para obtenção  de  esclarecimentos  sobre  determinados  bens.  Circunstancia  estas  que

resultou na entrega intempestiva do Inventário no dia 09.04.2021.

- SE: em 13/05/2021 todos os documentos que dizem respeito a SE, referentes ao ano de

2020, já foram entregues.

- SS: Informou que concluiu o inventário geral em 26/03/2021.

- SCJ: Os locais que faltavam foram entregues em 09/04/2021. O motivo do atraso, foi que

tiveram problemas, em alguns equipamentos da secretaria, como falta de funcionários ou demora

dos mesmos, para responder e  preencher o formulário.  Reiteraram que este atraso,  não ocorrerá

mais, e que os p´roximos serão entregues no prazo estabelecido.

Vale lembrar que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao realizar auditorias solicita

o Inventário finalizado. Dessa forma se faz necessária a agilidade das Secretarias quanto entrega do

Inventário para a Divisão de Controle Patrimonial, a fim de evitar apontamentos do TCE-SP.

28



A.6.2. RELATÓRIO SINDICÂNCIA (PATRIMÔNIO)

Fizemos  alguns  questionamentos  para  a  Comissão  Sindicante  e  Processante,  e  nos  foi

relatado que atualmente temos 219  (duzentos e dezenove) processos administrativos referente a

baixa de bens patrimoniais, sendo que a quantidade de processos finalizados no período de 01/2021

à 04/2021 foram de 22 (vinte e dois) processos, dos quais não houve restituição ao erário.

Dentre  os  inúmeros  motivos  desses  processos,  podemos  destacar  que  a  falta  de  uma

legislação atualizada e melhor adequada as demandas postas, tem sido a principal causa.  

Em resposta anterior, a GCM informou que passou por um longo período sem a realização

de  concursos,  gerando  assim  uma  defasagem  no  quadro  de  funcionários  da  SSPDC  e  que

atualmente existe  concurso  público  para GCM, onde o mesmo se encontra suspenso,  devido  a

pandemia de COVID-19.

Outrossim,  informaram que neste ano, sofreram com a perca de alguns GCMs, devido a

COVID-19.  Entretanto,  mesmo  com  essas  dificuldades,  conseguiram  atender  grande  parte  da

demanda operacional, são 28 câmeras de ruas instaladas em pontos estratégicos e existe uma central

de Monitoramento e Comunicação (CECOM), onde as informações são repassadas as viaturas em

tempo  real  para  que  seja  realizado  o  pronto  atendimento  em todos  os  bens  e  instalações  do

município.

Com relação  ainda  ao  monitoramento  por  câmeras,  ressaltaram que  há  um sistema  de

videomonitoramento em todas as Escolas Municipais, feito por uma empresa terceirizada contratada

pela Secretaria de Educação, que tem sede ao lado do CECOM, que utiliza o mesmo protocolo de

atendimento de ocorrências, repassando informações em tempo real a Guarda Civil Municipal, para

que seja feito o atendimento.

Esclareceram ainda, que a “guarda” do patrimônio público não se restringe apenas à Guarda

Civil  Municipal  e  sim  cabe  ao  servidor  que  detém o  seu  poder,  tomar  atitudes  eficazes  para

minimizar o possível extravio do patrimônio público.

Obs: O apontamento anteriormente enviado por esta Controladoria diz respeito, por

exemplo, a  furtos realizados em alguns equipamentos públicos que carece de plantões por

parte da GCM, onde os servidores ali  lotados,  mesmo realizando medidas preventivas em

relação a guarda do patrimônio, necessitam de segurança por parte da GCM para inibir

invasores  nos  próprios  municipais  e  demais  estruturas  que  sediam  os  equipamentos  dos

órgãos públicos.

Isto posto, a Controladoria Interna sugestiona a permanência da GCM em plantões

nos equipamentos.
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A.7. DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

A.7.1. ALIENAÇÃO DE BENS 

No  período  analisado,  o  Município  apresenta  situação  desfavorável  em atendimento  à

aplicação de Alienação de Bens. 

Dessa forma, sugerimos a utilização desses recursos. Percentual não aplicado: 100%

Em resposta  anterior,  a  Secretaria  de  Finanças  que  o  saldo  apresentado  ao  final  do  1º

Quadrimestre  de  2020  estava  sendo  objeto  de  estudo  para  inclusão  no  orçamento  vigente,

juntamente com os novos recursos arrecadados nos meses de maio e junho/2020, provavelmente em

pagamento da dívida fundada do Município, visando a manutenção do ativo real líquido – art. 44 da

LC nº 101/2000 LRF. Entretanto a situação ainda se permanece a mesma.
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A.7.2. CIDE (DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS)

No  período  analisado,  o  Município  apresenta  situação  desfavorável  em atendimento  à

aplicação de Recursos da CIDE. 

Percentual não aplicado: 63,97%

A.7.3.  ROYALTIES  (DEMONSTRATIVO  DAS  RECEITAS  E  APLICAÇÃO  DOS

RECURSOS)

No  período  analisado,  o  Município  apresenta  situação  desfavorável  em atendimento  à

aplicação de Recursos de Royalties. 

Percentual não aplicado: 86,09%

Dessa forma, sugerimos a utilização desses recursos. 
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Nota: Enviamos para a Secretaria de Finanças (CIM 487/2019) o Comunicado SDG Nº 35/2019 do

TCE-SP (Distribuição de recursos do leilão de campos excedentes do pré-sal), informando que: “O
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO alerta  aos órgãos municipais jurisdicionados, em

relação aos  recursos que venham a ser arrecadados com os leilões excedentes ao limite a que se
refere o §2º do artigo 1º da Lei nº 12.276, de 2010, que observem a destinação dos recursos na forma
estabelecida no artigo 1º, § 3º, incisos I e II, da Lei Federal nº 13.885, de 2019.
Dada à excepcionalidade do ingresso de tais receitas, é de rigor que os gestores atuem com cautela
no que tange ao  aumento  da despesa,  sobretudo aquelas  de caráter  continuado,  a  fim de não
assumir compromissos financeiros sem a observância dos artigos 16, 17 e 45 da Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000 (LRF).
Por fim, é obrigatório que tais recursos, a par dos princípios da transparência e da evidenciação contábil,
sejam registrados de forma a identificar o seu  ingresso e a sua destinação, segregando-os das
demais fontes.
A verificação da implementação de tais medidas será incluída nas ações da fiscalização.”

Em resposta anterior, a Secretaria de Finanças informou que os Recursos do Pré-Sal serão

aplicados no pagamento de previdência social (patronal), logo após aprovação de projeto de lei em

trâmite na Colenda Câmara Municipal.

Além disso, a Secretaria de Finanças disse também que parte desse saldo teve sua aplicação

nos meses de maio e junho/2020, que está sendo utilizado nos pagamentos de entidades sem fins

lucrativos, relativos aos termos de colaboração (cooperação técnica).
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A.7.4.  MULTAS DE  TRÂNSITO (DEMONSTRATIVO  DAS  RECEITAS  E  APLICAÇÃO

DOS RECURSOS)

No  período  analisado,  o  Município  apresenta  situação  desfavorável  em atendimento  à

aplicação de Recursos das Multas de Trânsito. 

Dessa forma, sugerimos a utilização desses recursos. 

Percentual não aplicado: 10,38%
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A.8. CONTRATOS 

A.8.1 CONTRATOS SELECIONADOS

De acordo com o art. 93 ao 100 – Título I “dos contratos” da Instrução Normativa 01/2020,

os  órgãos  e entidades  da administração  pública  devem informar,  via  sistema  Audesp  todos  os

contratos e atos jurídicos análogos que celebram.

A partir desta informação, o Tribunal de Contas do estado de São Paulo fará a seleção. Após

está seleção serão requisitados para fiscalização.

O Município já foi notificado com alertas quanto ao atendimento dos prazos de entrega de

documentos.

Esta Controladoria  vem comunicando  aos gestores quanto  ao  atendimento  dos  prazos e

também vem trabalhando preventivamente solicitando a documentação dos aditivos com 30 dias de

antecedência. 

 

A fim de auxiliar as Secretarias, elaboramos Instruções Normativas que estão disponíveis

em: \\sainf004\Manuais e procedimentos\CONTROLADORIA-TREINAMENTO\Instrução Normativa- CIM

A.8.1.1 CONTRATOS E ADITAMENTOS APRESENTADOS INTEMPESTIVAMENTE

Buscando cumprir com determinações inerentes a esta Controladoria Interna e visando aperfeiçoar

as  ações  desta  Municipalidade  em  caráter  preventivo  e  tempestivo  contribuindo  com  o

aprimoramento da execução dos atos administrativos, segue a relação dos Contratos e Termos de

Aditamentos  que  foram apresentados  intempestivamente,  mesmo  após  o  envio  antecipado  de

Comunicação Interna às Secretarias Gestoras com o “alerta” adiantando quanto ao cumprimento de

prazos  para  envio  dos  arquivos  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo  (Posição

1ºQuad/2021):
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Contrato
nº

Empresa Objeto Assinatura Envio à
CIM

Dias de
atraso

Contrato
/ T.A.

Secretaria

31/2020 Ticket
Serviços S/A

Contratação
emergencial  de
empresa  […]  vale-
alimentação  para  os
alunos  da  Rede
Municipal de Ensino
durante  a  pandemia
do Covid 19

04/01/2021 05/02/2021 25 dias 3º Educação

31/2020 Ticket
Serviços S/A

Contratação
emergencial  de
empresa  [...]vale-
alimentação  para  os
alunos  da  Rede
Municipal de Ensino
durante  a  pandemia
do Covid 19

25/01/2021 05/02/2021 10 dias 4º Educação

Contrato
nº

Empresa Objeto Assinatura Envio à
CIM

Dias de
atraso

Contrato 
/ T.A.

Secretaria

07/2018 Real Food 
Alimentação 
Ltda

Fornecimento  de
refeições  para  o
restaurante popular

15/01/2021 10/02/21 20 dias 4º Segurança
Alimentar

13/2019 CR Service 
Com. De 
Prods. Peças 
em Geral

Manut.  Preventiva  e
corretiva  para
ambulâncias  SAMU
–  com fornecimento
de  peças  e  mão  de
obra

22/01/2021 12/02/2021 16 dias 2º Saúde

16/2019 Primeira 
Novação Loc.
e Transp. 
Ltda ME

Serviços  de  locação
de  veículos
destinados  a
fiscalização  do
trânsito municipal

10/02/2021 04/03/2021 16 dias 2º Trânsito e
Sistema
Viário

12/2018 Terra Mix 
Pavimentação
E Construção
Ltda

Serviço  de
manutenção  e
conservação  da
malha viária urbana

05/02/2021 04/03/2021 19 dias 4º Trânsito e
Sistema
Viário

98/2020 Kakitus
Consult,  Com,
Serv.  e
Locações

Prest.  serviços  de
limpeza, manutenção e
conservação  de   [...]
sob jurisdição da PMM

23/12/2020

RD 98/2020
– venc. Em 

04/03/2021 1 dia Contrato Trânsito e
Sistema
Viário
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Eireli Me 02/03/2021

09/2021 Net Telecon 
Informática 
Ltda

Aquisição  de
equipamentos  de
informática  […]  das
secretarias
municipais

15/02/2021
RD 09/2021
– venc. Em 
09/02/2021 

10/02/21 1 dia Contrato Governo

26/2019 Lumiar  Health
Builders  Eqps.
Hosp. Ltda

Prestação de serviços
de  kits  de
monitoramento,
instalação  e
manutenção  de
oxigenoterapia  [...]
programa  de
oxigenoterapia
domiciliar (POD).

19/03/2021 29/03/2021 7 dias 3º Saúde

12/2018 Terra Mix 
Pavimentação
E Construção
Ltda

Serviço  de
manutenção  e
conservação  da
malha viária urbana

04/11/2020 07/04/2021 99 dias 3º Trânsito e
Sistema
Viário

34/2020 Brasmed 
Comércio e 
Serviços 
Eireli

Manutenção
preventiva  e
corretiva  de
equipamentos
médico-assistenciais
para  rede  da
Secretaria da Saúde

16/12/2020 15/04/2021 75 dias Termo
de Rece-
bimento
Defini-
tivo  do
Contrato

Saúde

95/2020 Paulista 
Obras E 
Pavim. Ltda

Locação  de  veículos
para  atender  as
necessidades  da
SSPDC

15/12/2020 22/04/2021 2 dias Contrato Segurança
Pública  e
Defesa
Civil

                                                                      

Isto  posto,  sugerimos que  seja  otimizado  o  Fluxo  de Procedimento de Licitação para
mitigar os atrasos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
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A.8.1.2 CONSULTA DE CONTRATOS (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA)

Em consulta ao Portal da Transparência, o Contrato 104/2013 encontra-se encerrado.

Porem foi informado pela Secretaria de Obras, no Portal de Obras em Andamento(TCESP), que este

contrato foi Aditado até outubro/2021.

Por conseguinte,  questionamos a Secretaria  de Finanças por qual motivo não aparece no

portal os aditivos relativos ao contrato mencionado.

Em resposta, a Secretaria de Finanças informou que os ajustes que foram formalizados pela

Secretaria de Obras, não eram alimentados nos sistemas pela Secretaria de Finanças, indicando que

a inserção de informações ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Obras e que este termo de

ajuste de n. 104/2013, bem como seus aditivos, não consta no rol de ajustes formalizados pelo Setor

de Contratos.

Até o presente não houve manifestação sobre esse assunto por parte da Secretaria de Obras.

Salientamos que todos os contratos devem ser informados, conforme disposto no Decreto Federal nº

7.185/2010: “Os portais devem ser constantemente atualizados e manter disponíveis os dados sobre

cada tema”, estando em desacordo com a Lei Federal 12.527/2011 e Art. 48 da LRF.

Isto posto, sugerimos que a Secretaria de Obras atualize as informações em conjunto com a

Secretaria de Finanças
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A.8.2. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO FASE IV AUDESP

O TCE-SP vem informando que alguns Contratos e Aditamentos não foram inseridos no

Sistema Audesp. 

Dessa forma, em reunião realizada com a Secretaria de Governo, Secretaria de Justiça e

Defesa da Cidadania e Controladoria Interna ficou consignado que o atendimento ao Audesp seria

realizado através do sistema Thema.

Foram realizados treinamentos com representantes das Secretarias e membros dos setores de

licitações e contratos, assim como, realizadas várias tentativas de envio das informações através do

sistema Thema, as quais não foram efetivadas por inconsistências de dados.

Dessa forma, estamos orientando as Secretarias a providenciar as inclusões das informações

diretamente  no  Portal  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo.  As  Secretarias  que  já

realizaram o treinamento são: Segurança Alimentar; Serviços Urbanos; Saúde; Educação; Governo;

Finanças;  Esportes  e  Lazer;  Administração  e  Modernização;  Justiça  e  Defesa  da  Cidadania;

Habitação.

Ademais, devido a pandemia e para otimizar o aprendizado, com base nos manuais do TCE-

SP, a Controladoria elaborou um manual autoexplicativo, que em tempo será disponibilizado, para

que as Secretarias possam desempenhar suas funções sem a necessidade de treinamento presencial.

Vale ressaltar, que o não atendimento das exigências ou descumprimento de informações

perante o Tribunal de Contas poderá acarretar em multa de até 2.000 (duas mil) vezes o valor da

Unidade  Fiscal  do  Estado  de  São  Paulo  (UFESP)  ou  outro  valor  unitário  que  venha  a

substituí-la,  assim como  demais sanções previstas na Lei Orgânica  do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo.

Desse modo, nota-se a eminente importância da adequação no que tange aos procedimentos

que as Secretarias deverão tomar,  para o envio  correto das informações,  que até o  momento o

Município encontra-se inadimplente.

Esse assunto tem correlação com o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto a

Transparência, Controle e Fiscalização, e que o não atendimento sujeita o ente a sanção prevista no

inciso I do § 3º do art. 23: I – receber transferências voluntárias.

Esta Controladoria se colocou a disposição para acompanhar a execução. Já foi solicitado a

indicação  de  representantes  de  cargo  efetivo  para  a  execução,  a  fim  de  que  não  ocorra

descontinuidade em caso de mudança na gestão.
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A.8.3. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2020 DO TCE-SP

A.8.3.1. CONTRATO DE GESTÃO 01/2015 (AJUSTES SELECIONADOS) 

Alertamos  para  o  atendimento  perante  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo,

referente ao envio da documentação do  Contrato de Gestão 01/2015 conforme Art.  164 da IN

01/2020:  “Art.  164.  Para  fins  de  fiscalização  e acompanhamento  dos  ajustes  selecionados,  os

órgãos e entidades públicos mencionados no art. 160 remeterão a este Tribunal,  até 30 (trinta) de

junho do exercício financeiro seguinte à transferência dos recursos”

Processos Fundação do ABC (FUABC):

A.8.3.2. SisRTS - SISTEMA DE REPASSES PÚBLICOS AO TERCEIRO SETOR

Alertamos  para  o  atendimento  perante  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo,

referente ao envio da documentação do  Contrato de Gestão 01/2015 conforme Art.  159 da IN

01/2020: “Art. 159. Os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo e respectivas

autarquias,  fundações,  consórcios  públicos,  empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista

prestadoras de serviço público e suas subsidiárias deverão, até o dia 30 (trinta) de junho, prestar

informações,  por  intermédio  do sistema  eletrônico  disponibilizado  por  este  Tribunal –  SisRTS,

relativas a todos os repasses financeiros ao Terceiro Setor efetuados por meio de contratos de

gestão,  termos  de  parceria,  termos  de  colaboração,  termos  de  fomento,  convênios,  auxílios,

subvenções, contribuições, efetuados no exercício anterior. 

A Secretaria  de  Saúde  informou  que  já  encaminhou  toda a  documentação  necessária  à

prestação de contas do Contrato de Gestão nº 001/2015 (Exercício: 2018), e que o atraso no envio
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das  informações  foi  devido  a  intercorrências  de  cunho  político  e  administrativo  ocorridas

recentemente no município, de modo que a atual gestão está tomando todas as medidas necessárias

a sanar eventuais inconsistências.

Adicionalmente, alertamos que o prazo para a Prestação de Contas de 2018 findou-se em

02/07/2019 conforme o calendário  de  obrigações para 2019 do TCE-SP (Comunicado  SDG Nº

37/2018).

Vale ressaltar que a Secretaria de Finanças informou que inseriu os documentos relativos a

2018,  porém alertou  que  os  documentos  foram  apresentados  (pela  Secretaria  de  Saúde)  com

informações incompletas, tais como:

- Parecer Conclusivo: Somente uma justificativa, sem atender os termos do artigo 189 das

instruções nº 02/2016 do TCE;

- Anexo RP 08: Sem mencionar o responsável pela entidade;

- Plano de Trabalho: Arquivo dividido em 10 partes,  ultrapassando o limite de tamanho

permitido de 5,0 MB;

- Valores Repassados: No demonstrativo de Receitas e Despesas não vieram especificados e

diferenciados os valores referentes a repasses municipais, estaduais e federais, somente o montante

do repasse durante o exercício de 2018.

Conforme  informação  disponibilizada  pela  Secretaria  de Saúde (no  documento  anexado

“Parecer  Conclusivo” no  SisRTS)  quanto a impossibilidade da emissão do  parecer  Conclusivo,

devido a reestruturação da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão Nº

001/2015 e fora solicitado em 28 de junho de 2019, o prazo de 90 dias para que fosse reestruturada

a referida Comissão.

Isto  posto,  sugerimos  que  a  Secretaria  de  Saúde  enviasse  as  informações  necessárias

(supracitadas) e nos informasse as medidas adotadas.

Quanto  a  entrega  dos  documentos  referentes  a  Prestação  de  Contas  2019,  estes  foram

recebidos da Fundação do ABC pela Secretaria de Saúde em 29/06/2020 e enviados a Secretaria de

Finanças através do Ofício nº 357/2020 na mesma data para inserção no sistema e na conferência

não observou-se que o documento RP 08 estava preenchido sem a informação do responsável pela

entidade.

Em relação aos Valores Repassados, informamos que a partir de agosto de 2020 passamos a

informar  a  Fundação  do  ABC  as  fontes  dos  recursos  transferidos  para  o  Contrato  de  Gestão,
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inicialmente através de Ofício específico e a partir de 2021 os valores passarão a ser informados

através do Ofício Resposta no momento do repasse mensal.”

Isto posto, a Secretaria de Saúde deve se atentar para a apropriada prestação de informações

e os prazos fixados no Calendário Audesp. Lembrando que as informações deverão ser prestadas,

por meio de sistema eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo -

SisRTS, relativas a todos os repasses financeiros ao Terceiro Setor, por meio de contratos de gestão,

termos de parceria,  termos de colaboração, termos de fomento,  convênios,  auxílios,  subvenções,

contribuições, efetuados no exercício anterior (2020).

Adicionalmente, sugerimos a indicação dos membros da comissão de avaliação serem de

cargos efetivos e indicação do Gestor de Contrato conforme previsto no Decreto 7481/13.

Em resposta a este Item a Secretaria de Saúde informou o que segue:

“ As contantes mudanças de administração resultaram em prejuízos na execução de alguns

processos administrativos, ressaltamos que a atual gestão da Secretaria de saúde vem conduzindo

esforços  para  compor  a  Comissão  de  Acompanhamento  com  servidores  efetivos  visando  a

perpetuidade da execução dos procedimentos.

Referida Comissão encontra-se constituída em 13/10/2020 através do Decreto 11399 onde

'‘Institui Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Termo de Acordo Judicial do Contrato

de Gestão nº 01/2015, entre o Município de Mauá por meio da Secretaria Municipal de Saúde e a

Fundação ABC-FUABC, nomeia os seus membros e dá outras providências’'

Deste  modo,  vale  ressaltar  que  o  gestor  do  Contrato  de  Gestão  é  o  responsável  pela

prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Dessa forma,  destacamos  que o não atendimento das  exigências ou descumprimento  de

informações perante o Tribunal de Contas poderá acarretar em multa de até 2.000 (duas mil) vezes o

valor  da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) ou outro valor unitário  que venha a

substituí-la, assim como demais sanções aos responsáveis por reincidência no descumprimento de

determinação ou instruções do Tribunal de Contas previstas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo.
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A.8.4. CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (Posição em 30/04/2021)

           WP – FROTA – QUESTIONÁRIO DE TRANSPORTES (AUDESP) 

A análise encontra-se prejudicada. Em resposta, a Secretaria de Finanças informou que o

Questionário de Transportes ainda está suspenso conforme Comunicado Audesp nº 43/2020.

A.9. MODALIDADES DE LICITAÇÃO

Verifica-se que a maior quantidade de licitações foi na modalidade:  Pregão Presencial e

Dispensa  de  Licitação.  Além disso  nota-se  que  foi  realizado  22  (vinte  de  duas)  licitações  na

modalidade Pregão Eletrônico.

Obs:  Sugerimos  que  em  vez  de  realizar  licitações  na  modalidade  Pregão  Presencial,  se  dê

preferência  para  o  Pregão  Eletrônico,  a  fim  de  aperfeiçoar  a  transparência,  confiabilidade  e

segurança no processo licitatório, assim como, atender ao Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de

2019 (que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de

bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe

sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal).

Em resposta anterior, a Secretaria de Finanças informou que está implantado o sistema de pregão

eletrônico para as demais contratações por plataforma recém-contratada com a empresa Compras-

BR.
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Obs: é importante se atentar para o Comunicado SDG Nº 31/2021 do TCE-SP, conforme segue:

COMUNICADO SDG Nº 31/2021

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO em sua missão de fiscalizar e

orientar para a correta formalização de contratações públicas, e no intuito de esclarecer as regras

concernentes à aplicação das Leis Federais n°8.666/1993, n° 10.520/2002 e n° 12.462/2011 e da

recente Lei  Federal n°14.133/2021,  em especial no  período de dois  anos  de  que trata  o  artigo

193,inciso II, desta última:

RECOMENDA que independente da possibilidade conferida de utilização simultânea das Leis n°

8.666 de 1993 e n° 14.133, de 2021, vedadas a

combinação  de preceitos de uma e de outra,  os Poderes e  órgãos das esferas do Estado e dos

Municípios  avaliem a  conveniência  e  oportunidade  sobre a  imediata adoção  das  regras  da Lei

14.133 de 2021.

Tal  avaliação  torna-se  imperiosa  ante  o  grande  numero  de  dispositivos  dependentes  de

regulamentação que poderão definir interpretações de variada ordem.

A.9.1  AVALIAÇÃO  DOS  DADOS  CONTÁBEIS  RELATIVOS  AO  3º  SETOR

(COMUNICADO AUDESP 028/2021)

A Divisão Audesp publicou em 21/05/2021, o Comunicado nº 028 com as seguintes informações:

“Após a avaliação dos dados contábeis encaminhados pelos jurisdicionados municipais referentes

aos exercícios de 2020 e 2021,   constatamos    o uso dos códigos   “00 - não se aplica” ou “ 9 -

outros”  em  mais  de  46  mil  registros  relacionados  aos  repasses  efetuados  ao  3º  Setor.   A

 classificação  desses  repasses  deve  ser  feita  corretamente  ,  permitindo  assim  sua  adequada

identificação. 

Desta maneira, no registro contábil dos repasses públicos ao 3º setor, devem os órgãos 
jurisdicionados  classificá-los  utilizando a codificação   específica listada abaixo, conforme  o  Tipo
de ajuste firmado.
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O código "00" deve ser empregado com qualquer tipo de transação que não se refira a repasse ao
terceiro setor, como por exemplo, a realização de despesas de contratos comerciais, pagamento de
folha  de vencimentos,  pagamento  de precatórios e  assim por  diante.  Já  o  código  "9" deve  ser
utilizado para aqueles ajustes do terceiro setor que não se encaixam em nenhuma das situações
constantes da tabela acima. Os tipo de ajustes listados acima    deverão ser combinados com os
seguintes códigos de classificação da despesa (subitem), conforme segue:

 33503904 - Contrato de Gestão 
44503904 - Contrato de Gestão 
33903975 - Contrato de Gestão - Lei Complementar 846/98 
33503902 - Termo de Fomento 
44503902 - Termo de Fomento 
33503901 - Termo de Colaboração 
44503901 - Termo de Colaboração 
33503903 - Acordo de Cooperação 
44503903 - Acordo de Cooperação 
33503905 - Termo de Parceria (disponível a partir do balancete de junho/2021)
44503905 - Termo de Parceria (disponível a partir do balancete de junho/2021) 
33503906 - Convênio (disponível a partir do balancete de junho/2021)
44503906 - Convênio (disponível a partir do balancete de junho/2021)
33504100 - Contribuições
44504100 - Contribuições
33504300 - Subvenções Sociais
445042 – Auxílio

 Os repasses  já contabilizados até o presente momento (Publicação em 21/05/21) indevidamente
classificados nos códigos 0 ou  9 não precisarão ser corrigidos.”
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Abaixo a listagem do que fora constatado pelo TCE-SP:
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Isto posto, é importante a Secretaria de Finanças se atentar aos comunicados supracitados, a fim de

garantir a fidedignidade das informações encaminhadas ao Sistema Audesp.
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PERSPECTIVA B: CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

B.1.1 REMUNERAÇÃO / SUBSÍDIOS x SUBSÍDIO DO PREFEITO (CF/88)

Em consulta realizada no Portal de Transparência, listamos abaixo remunerações superiores

ao Subsídio do Prefeito (consulta realizada em 25/06/2021 – Referência Abril/2021):

Questionada anteriormente sobre o assunto, a Secretaria de Administração e Modernização

esclareceu o que segue: 

“...Não há nenhuma irregularidade no cálculo da folha de pagamento em relação ao limite de

remuneração mensal sobre o subsídio do prefeito.

48



Ainda, conforme pode ser observado no Portal da Transparência do Município – Servidores,

acesso  através  do  link  http://www.maua.sp.gov.br/PortalTransparencia/CargosESalarios.aspx,  no

item “Salário  Bruto” há uma nota explicativa para os casos em que o valor da remuneração do

servidor estiver acima do teto constitucional, vejamos:

Ademais, informou que existe um evento na folha de pagamento denominado “Desc. Limite

Teto Máximo” justamente para fazer o desconto do valor que seria pago a maior. Ainda, para alguns

casos, o que pode ocorrer dentro do mês são pagamentos de valores retroativos que naquele mês

não integrariam a remuneração para fins de redução (abate teto).

Vale ressaltar que a não observância dos limites fere a Constituição da República Federativa

do  Brasil de 1988 e o  Estatuto dos Servidores Públicos do  Município  de Mauá (LC 01/2002),

conforme abaixo:

“Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mauá (LC 01/2002):

SEÇÃO II 

DO VENCIMENTO, DA REMUNERAÇÃO E DÉCIMO TERCEIRO 

Art.40 O vencimento é a retribuição mensal paga ao servidor pelo exercício

do cargo que ocupa, correspondente ao valor do respectivo padrão fixado

em lei 

Parágrafo  único.  Os  Secretários  Municipais  terão  a  retribuição  mensal

efetuada  por  subsídio  fixado  em lei  numa  única  parcela,  observados  os

limites estabelecidos na Constituição Federal. 

Art.41  Os  vencimentos  dos  cargos  do  Poder  Legislativo  Municipal  não

poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo Municipal. 
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Parágrafo  único.  Considera-se  para efeito  deste  artigo  os cargos com as

mesmas atribuições e a mesma natureza. 

Art.  42.  Os  vencimentos  dos  servidores  públicos  são  sempre  fixados  e

alterados por lei específica e sua revisão geral anual será sempre no mês de

abril e sem distinção de índices. (Redação dada pela LC nº 09, de 06/12/07) 

Parágrafo único. A fixação e as alterações de que trata este artigo deverão

obedecer os  limites constitucionais e  os limites  legais previstos para os

gastos de pessoal. 

Art.43.  Os  vencimentos  e  o  subsídios  dos  servidores  públicos  são

irredutíveis, ressalvadas as hipóteses legalmente expressas na Constituição

Federal. 

Art.44  Remuneração é o  vencimento acrescido das vantagens pecuniárias

legalmente previstas e percebidas pelo servidor. 

§1º  A  remuneração  deverá  obedecer  aos  limites  previstos  na

Constituição Federal. 

§2º Ao subsídio não será acrescido nenhuma vantagem pecuniária.”

“CF/88

XI -  a  remuneração e o  subsídio dos ocupantes de cargos,  funções e

empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional,  dos

membros  de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito

Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais

agentes políticos e os proventos,  pensões ou outra espécie remuneratória,

percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de

qualquer  outra  natureza,  não  poderão  exceder  o  subsídio  mensal,  em

espécie,  dos Ministros do  Supremo Tribunal  Federal,  aplicando-se como

limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito

Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o

subsídio  dos  Deputados  Estaduais  e  Distritais  no  âmbito  do  Poder

Legislativo  e  o  subsídio  dos  Desembargadores  do  Tribunal  de  Justiça,

limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio

mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito

do  Poder  Judiciário,  aplicável  este  limite  aos  membros  do  Ministério

Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela
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Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)”

Nota: Os procuradores municipais de todo o país poderão ter um salário

de até R$ 35,4 mil mensais. Ao julgar um recurso ajuizado pela Associação

dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte, os ministros do Supremo

Tribunal Federal (STF) entenderam o teto do salário dos procuradores

deve ser o mesmo dos desembargadores do Tribunal de Justiça, e não

do prefeito. A regra já é aplicada para os procuradores do estado.

O  recurso  foi  ajuizado  contra  decisão  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas

Gerais (TJMG), que determinou a remuneração do prefeito como teto para o

salário deles. A decisão do STF teve repercussão geral reconhecida, ou seja,

será aplicada a todos os procuradores municipais de todo o país.

A discussão foi em torno do artigo 37 da Constituição Federal, que trata do

teto  remuneratório  no  serviço  público  e  diz  que  o  vencimento  dos

desembargadores será o máximo pago aos “membros do Ministério Público,

aos  procuradores  e  aos  defensores  públicos”.  A dúvida  era  se  o  termo

“procuradores” referia-se apenas aos estaduais ou também municipais.

Na ação, a associação ligada aos procuradores de BH defendeu que o termo

deveria ser entendido de maneira ampla, englobando todos os membros da

advocacia pública estadual, distrital e municipal.

Relator do recurso, o ministro Luiz Fux opinou que o teto se aplicaria aos

procuradores municipais, desde que concursados e organizados em carreira.

Para ele, os procuradores têm a mesma atuação dos profissionais estaduais e

integram as funções essenciais à Justiça.

O voto do relator foi seguido pelos ministros Edson Fachin, Cármen Lúcia,

Marco Aurélio e Celso de Mello. Rosa Weber e Teori Zavascki (falecido em

janeiro  de 2017)  votaram de forma diferente.  O julgamento,  iniciado  em

2016, foi então suspenso depois de um pedido de vista do ministro Gilmar

Mendes.

No julgamento, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski seguiram o voto do

relator. O ministro Roberto Barroso estava impedido.

De acordo  com o  STF,  a  tese  aprovada foi  a  seguinte:  “A expressão

‘procuradores’ contida  na  parte  final  do  inciso  XI  do  artigo  37  da

Constituição  da  República  compreende  os  procuradores  municipais,
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uma vez  que estes se  inserem nas  funções  essenciais  à  Justiça,  estando,

portanto, submetidos ao teto de 90,75% do subsídio mensal em espécie dos

ministros do Supremo Tribunal Federal.
Fonte: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/02/28/interna_politica,1034637/procuradores-

municipais-poderao-ter-salario-de-ate-r-35-4-mil.shtml ”

Isto  posto,  alertamos quanto  ao  cumprimento  dos  limites  constitucionais  relativo  a

remuneração/subsídios superiores ao do prefeito, a fim de atender o teto fixado na CF/88. 

Como exemplo, esse assunto já foi aludido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

no TC 29005/026/11 e referenciado a Processo apartado TC 800343/281/10.

Cabe ao Ente Público se atentar as remunerações dos servidores ao limite disposto no

art. 37, XI, da Carta Maior.

B.1.2 DESPESA COM PESSOAL (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)

Despesa com Pessoal apurada no 1º Quadrimestre/2021: 49,20%

No período analisado, identifica-se descumprimentos aos limites estabelecidos na Lei de

Responsabilidade Fiscal. Percentual de 49,20%
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O percentual ultrapassou o limite de alerta (0,90 de 54% = 48,60% - inciso II do §1º do art.

59 da LRF): 
§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem: 

II - Que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite.

Isto posto, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo poderá emitir documento de alerta

em decorrência do percentual excedido.

Por  outra  perspectiva,  no  Relatório  de  Gestão  Fiscal  do  1º  Quadrimestre  de  2021,  o

percentual  consolidado é  de  47,76%.  Dessa  forma  identifica-se  cumprimento  aos  limites

estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

B.2. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

DCL apurada no 1º Quadrimestre/2021 89,94% .

O Município apresenta percentual favorável em atendimento ao disposto no art. 52, VI e IX,

da Constituição Federal e inciso III do art. 7º da RSF nº 43/2001, combinado com art. 3º da RSF nº

40/2001.
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B.3.1 ENSINO 

Percentual Aplicado no Ensino até o 2º Bimestre/2021: 40,42% (Despesas Empenhadas)

Considerando  as  despesas  empenhadas,  o  Município  apresenta  percentual  favorável  em

atendimento ao art. 212 da Constituição Federal.

B.3.2 ENSINO 

Percentual Aplicado no Ensino até o 2º Bimestre/2021: 20,35% (Despesas Liquidadas)

Considerando as despesas  liquidadas,  o  Município  apresenta percentual desfavorável em

atendimento ao art. 212 da Constituição Federal. 

Dessa forma, sugerimos a correta aplicação para fins de limite.

B.3.3 ENSINO (RISCOS)

Vale ressaltar que seja feita a aplicação para fins de limite,  atendando-se sobre as glosas

apontadas pelo Tribunal de Contas anteriormente.

Obs: O contrato da Link Card é um exemplo de possível glosa que pode ser apontada pelo

TCE-SP, tendo em vista a forma que o município realiza o rateio do referido contrato. Dessa forma,
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sugestionamos que seja emitida a Nota Fiscal separada por fonte pagadora (conforme utilização da

pasta). 

B.4 ENSINO (FUNDEB):

B.4.1. MÍNIMO de 70% do FUNDEB na remuneração dos Profissionais da Educação Básica)

O Município apresenta percentual favorável de 73,08%

Adicionalmente,  a  Secretaria  de  Educação  informou  que  os  profissionais  da  Educação

Básica passaram a ser entendidos como aqueles definidos nos termos do art. 61 da Lei nº 9.394, de

20 de dezembro de 1996, bem como aqueles profissionais referidos no art. 1º da Lei nº13.935, de 11

de dezembro de 2020

B.4.2. OUTRAS DESPESAS

O Município apresenta percentual de 26,92%

B.4.3. VAAT (Valor Anual Total por Aluno)

Valor Mínimo Nacional: 3.768,22

Valor alcançado: 1.539,60

O  Município  apresenta  valor  alcançado  desfavorável  em  comparação  com  o  mínimo

nacional.

B.4.4. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT)  na Educação

Infantil)

Não houve
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B.4.5. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de

Capital

Não houve

B.4.6.  MÁXIMO  de  10%  de  Superávit  utilizados  no  1º  Quadrimestre  do  exercício

imediatamente subsequente

O Município apresenta percentual de 8,92%

Valor aplicado: 1.642.696,20

Vale  ressaltar que  não  houve  abertura  de  crédito  adicional. Dessa  forma  está  em

desacordo com o Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020

B.5. CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL (CACS)

Foi constituído o novo conselho conforme Decreto Municipal nº 8.843/2021

Observação: Alertamos a Secretaria de Finanças,  quanto as providências a serem tomadas

pela mesma em relação a Conta bancária vinculada – FUNDEB – parcela diferida.

Conforme CI n° 1.226/2020/SE enviada a Secretaria de Finanças,  onde trata esse assunto

referenciando  o  Relatório  de  Fiscalização  das  contas  municipais  de  2019  do  Tribunal  de

Contas do Estado  de São Paulo  que  apontou que  a  municipalidade  não movimentou,  no

exercício de 2020, os recursos da parcela diferida do FUNDEB, por meio de conta bancária

vinculada. Por esse motivo, o TCE-SP efetuou glosa de R$ 1.947.594,84 (importância do saldo

remanescente do FUNDEB que deveria ser aplicado no 1º trimestre de 2020).

Além disso, na mesma CI disse que o TCE-SP apontou exatamente a mesma irregularidade

em 2018, e que desde 2009 mediante Comunicado SDG nº 07/2009 recomenda a abertura de

conta bancária específica.

Outrossim, demonstrou que a irregularidade é  tão grave,  que a falta de comprovação da

utilização  desta  parcela  diferida,  no  exercício  seguinte,  é  motivo  de  emissão  de  Parecer

Desfavorável às contas do Prefeito, conforme entendimento do TCE-SP manifestado no TC-

1661/026/12.

Em resposta anterior,  a SE informou que a conta bancária específica havia sido aberta em

09/11/2020 e que saneou boa parte da problemática e que estão cientes quanto aos trâmites

necessários para que se evite novas glosas e, consequentemente, novos pareceres desfavoráveis

adivinhos do Tribunal de Contas de São Paulo.
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B.5. SAÚDE

Percentual aplicado na Saúde até o 2º Bimestre/2021: 21,26%

No período analisado, o Município apresenta percentual favorável para atendimento

da aplicação do piso constitucional de 15% nas ações e serviços da saúde.
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PERSPECTIVA C:  INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SISTEMA AUDESP E  SITE DO

TCE-SP

C.1. CONSULTA SITUAÇÃO DE ENTREGA AUDESP

Conforme consulta  realizada no  sistema Audesp, informamos que os documentos abaixo

foram entregues  fora  do  prazo  e/ou  não  foram entregues,  conforme  Calendário  Audesp  2021

(Comunicado SDG nº 57/2020) no período 01/2021 à 04/2021:

- 12 (doze) documentos entregues fora do prazo

- 1 (um) documento não entregue.

_______

Em resposta anterior, a Gerência Administrativa Financeira esclareceu que em alguns meses,

os balancetes são  entregues  em atraso pelo fato do acúmulo  de trabalho  inerente à  Divisão  de

Contabilidade. Diante de tal problema foi solicitado no concurso de 2020 da Prefeitura de Mauá a

abertura  de  02  (duas)  vagas  para  Contador(a).  Entretanto,  devido  a  pandemia,  o  concurso

permanece suspenso.
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C.2. CONSULTA SITUAÇÃO DE ENTREGA AUDESP ATOS DE PESSOAL

Abaixo, compilamos os resultados do 1º Quadrimestre de 2021: 

Conforme  consulta  realizada  no  sistema  Audesp  -  Atos  de  Pessoal,  informamos  que  no  1º

Quadrimestre de 2021, ocorreram atrasos quanto a entrega de documentos, conforme Calendário

Audesp 2021 (Comunicado SDG nº 57/2020), sendo a maior parte dos atrasos referentes a Lotação

de Agente Público.

Isto posto, avisamos que a  não entrega de documentação no prazo fixado  ou a  entrega

fora  do  prazo sujeita  à  aplicação  de  multa nos  termos  do  inciso  II  do  artigo  104,  da  Lei

Complementar nº 709/93.

Em resposta  anterior,  a  Secretaria  de Administração  e  Modernização  informou  o  que o

atraso na entrega das obrigações se deu por problemas na geração dos arquivos XML no sistema

Sênior.  Informaram também que, ocasionalmente,  encaminham as informações ao Tribunal com

muita antecedência,  com o intuito  de evitar problemas de ordens técnicas (congestionamento do

portal do AUDESP, por exemplo). Alguns ajustes são efetuados manualmente e nessas ocasiões, um

ou  outro  servidor  acaba  ficando  de  fora,  necessitando  ser  informado  intempestivamente.

Informaram que adotaram medidas no sentido de evitar tais transtornos, maior cuidado e observação

para que nenhuma informação seja ignorada, acidental ou deliberadamente.

Entretanto ao analisar a situação de entrega, nota-se que os atrasos se mantêm.

Dessa forma, sugerimos que a  Secretaria de Administração e Modernização cumpra os

prazos  estabelecidos  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo  referentes  aos  Atos  de

Pessoal.
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C.3.  ALERTAS DO TCE-SP (ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL) 

Além dos diversos apontamentos feitos por esta  Controladoria,  o  Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo também vem alertando a respeito do Acompanhamento da Gestão Fiscal das

seguintes situações (consulta realizada em 25/06/2021):
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Por  oportuno,  esclarecemos  que  em  virtude  do  apurado,  deverão  ser  observadas  as

exigências  contidas  na  legislação  supracitada,  a  fim  de  evitar  possíveis  sanções  de  ordem

administrativa e/ou penal.

C.4. CONTAS ANUAIS (PARECERES TCE-SP)
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PERSPECTIVA D: INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS CAUC - Serviço Auxiliar de Informações

para Transferências Voluntárias

D.1. CAUC – TESOURO NACIONAL (Consulta realizada em 03/06/2021)
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Detalhamento dos Itens com Inadimplência:
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Informações que a Controladoria dispõem referentes a alguns itens (respondidos anteriormente) na

situação: A Comprovar (Inadimplência), são:

3.2.3 - ENCAMINHAMENTO DO ANEXO 8 DO RREO AO SIOPE (Desabilitado)

Em resposta anterior, a Secretaria de Educação informou o que segue:

“Os  dados  referentes  ao  6º  bimestre  do  orçamento  da  Prefeitura  ainda  não  foram

transmitidos ao SIOPE por problemas técnicos do próprio programa de transmissão.

A transmissão dos dados ao SIOPE dependem de que não  haja críticas que inibam sua

transmissão, que são apontadas pelo próprio programa na hora do envio. Essas críticas não podem

ser sanadas pelo município, dependendo do suporte técnico do SIOPE, por meio do sistema FALE

CONOSCO, de mandar um arquivo inibidor de críticas para que haja a transmissão de dados do

SIOPE.

Tais críticas referem-se a problemas do próprio programa, como os valores desatualizados

do banco de dados interno do sistema que não condizem com os valores realmente recebidos de
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verbas federais, como o PNATE, PNAE, Salário-Educação, etc. (vale ressaltar que tais problemas

ocorrem desde o ano de 2017, mas eles sempre se autocorrigiam com a nova versão do programa do

SIOPE. Entretanto, no caso atual,  a última versão desse programa foi lançada só em agosto de

2020).

A solicitação pelo FALE CONOSCO para a inibição dessas críticas foi enviada no dia 03 de

fevereiro de 2021, e mais duas solicitações em 22/02/2021 e 01/03/2021, mas ainda não obtivemos

nenhuma resposta para essas solicitações.

Tentamos contato telefônico com o suporte técnico do SIOPE várias vezes, mas não fomos

atendidos. Contatos telefônicos com o MEC só confirmam que essa demanda só pode ser atendida

pelo sistema do FALE CONOSCO do SIOPE e por nenhum outro meio. 

Não há previsão de atendimento pelo suporte técnico.”

3.4 - ENCAMINHAMENTO DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (Inadimplência)

Em  resposta  ao  questionamento  enviado  anteriormente  (2º  Quadrimestre  de  2019),  a

Gerência  de Administração Financeira informou que estão em fase de regularização quanto aos

saldos contábeis, porém até o momento encontra-se como inadimplente no CAUC.

No  1º  Quadrimestre  de  2020,  a  Secretaria  de  Finanças  informou  que  continuam

inadimplentes com o encaminhamento da Matriz dos saldos contábeis. Em face da complexidade de

procedimentos exigidos pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, que consiste em adequações

orçamentárias em nossa rotina e sistema, verificação de lay-out desenvolvido pela Thema, e, ainda,

análise  de  dados  das  autarquias  e  Câmara  Municipal,  visto  que  as  informações  devem  ser

consolidadas do Município.  Disseram também,  que estão  adequando  a estrutura funcional para

atendimento deste item no menor prazo possível,  considerando, ainda a suspensão de exigências

contidas na LRF por conta da pandemia ocasionada pela Covid-19.

Ademais, em resposta (05/03/2021) a Divisão de Controle Contábil disse que a situação da

Matriz de Saldos Contábeis ainda se encontra pendente, com estimativa de soluções até o mês de

Junho/21.
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Posteriormente, em 10/05/2021 a Divisão de Controle Contábil informou que para o envio

da  Matriz  de  Saldos  Contábeis  é  necessário  estudo  dos  procedimentos  exigidos  pelo  STN,

adequações orçamentárias em nossa rotina e sistema, verificação e testes do layout desenvolvido

pela Thema, e ainda análise dos dados das Autarquias e Câmara Municipal visto que a informação

deve ser Consolidada do Município. Por se tratar de uma nova obrigatoriedade é necessário tempo e

empenho para o desenvolvimento da mesma da qual já fora relatado pela Contabilidade em outras

ocasiões.  A  Divisão  de  Controle  Contábil  reconhece  a  importância  do  assunto  e  demonstra

preocupação, no entanto, a previsão para que possa iniciar os estudos para solucionar a questão é no

mês de Junho/21.

O  não  cumprimento  está  sujeito  ao  não  recebimento  de  transferências  voluntárias  e

assinaturas de novos convênios, ou seja, o orçamento pode ficar prejudicado, uma vez que pode

comprometer  o atendimento perante as exigências constitucionais.  Outrossim, será a  questão do

Planejamento, apontados pelo TCE-SP, no qual relata que não há estrutura administrativa e o devido

acompanhamento das metas estabelecidas no PPA, assim como, o alcance dos resultados das ações

de governo com base nas informações do Relatório de Atividades.

4.2 - APLICAÇÃO MÍNIMA DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO

Em resposta anterior, a Secretaria de Educação informou o que segue:

“A falta da transmissão do SIOPE, como descrito acima no Item 3.2.3, é o principal motivo

também pela  inadimplência  desse  quesito  no  sistema,  sendo  que  o  mesmo puxa  os dados dos

valores transmitidos pelo programa SIOPE.

Vale  ressaltar  que  o município  atingiu  e superou o  percentual de aplicação  mínima  em

educação no ano de 2020, com um percentual de 26,71% do total de recursos recebidos,  como

constatado no Anexo 8 gerado pelo SIOPE do 6º bimestre.

Essa  inadimplência  será  corrigida  assim  que  for  transmitido  o  SIOPE,  que  encontra-se

paralisado pelos motivos citados no Item 3.2.3.”
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PERSPECTIVA E: RELATÓRIOS DIVERSOS

E.1. RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

→ REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS NO PERÍODO

Janeiro 

R$ 3.135.333,34

Fevereiro 

R$ 3.135.333,34

Março

R$ 3.135.333,34

Abril

R$ 3.135.333,34

Os repasses financeiros encontram-se em conformidade com a peça orçamentária  conforme Lei

Municipal nº 5.652 de 11 de dezembro de 2020.

→ AVALIAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Avaliadas as conciliações bancárias, verifica-se que não há diferença da contabilidade para o extrato

bancário, demonstrando assim que não há conta bancária com lançamento pendente.

→ SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS

O subsídio dos Vereadores para a Legislatura de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024 é

de R$ 12.025,40 (doze mil e vinte e cinco reais e quarenta centavos), fixado através da Resolução nº

07 de 18 de agosto de 2020.

→ PRESIDÊNCIA

Na Câmara Municipal de Mauá não há fixação diferenciada do subsídio do Presidente da Casa.

→ RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO

Verificou-se que os encargos com o INSS, já que o Município não possui previdência própria, estão

sendo recolhidos tempestivamente.
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→ RECOLHIMENTO DO FGTS

Não há, na Câmara Municipal de Mauá, servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho

em seu quadro de funcionários.

→ QUADRO DE PESSOAL

Cargos efetivos (A): 98

Cargos comissionados (B): 110

Total (A+B): 208

(B/A) * 100 = 112,24 %

→ REGIME DE ADIANTAMENTO

Não se vislumbrou, no período, falhas no uso do adiantamento.

→ GASTOS COM COMBÚSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS

18/12/20 a 17/01/21 = R$ 6.844,36

18/01/21 a 17/02/21 = R$ 11.929,55

18/02/21 a 17/03/21 = R$ 15.182,59

18/03/21 a 18/04/21 = R$ 11.134,38

Média mensal em R$: R$ 11.272,72

A Câmara Municipal de Mauá vem cumprindo, no período, a previsão de gasto com combustível da

frota oficial.

→ ALMOXARIFADO

O controle feito no setor de Almoxarifado é eletrônico, em sistema computadorizado próprio, sendo

que para cada retirada de material, uma requisição deverá ser assinada pelo requerente.

Efetuadas vistorias, não se evidenciou qualquer inconformidade sujeita a apontamento.

→ OBRAS

No período analisado verificou-se gasto com obras. Observando que a Câmara Municipal de Mauá

concluiu as adequações necessárias no prédio, de acordo com os apontamentos realizados e, assim,

obteve o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB
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→ PATRIMÔNIO

O  controle  dos  bens  patrimoniais  da  Câmara  Municipal  de  Mauá  é  feito  através  de  registro

eletrônico, em sistema computadorizado próprio, com adoção de Plaquetas de Identificação e Termo

de Responsabilidade, indicando os bens disponibilizados e existentes em cada setor, gabinete ou

departamento. Permitindo, dessa forma, sua rápida localização.

Efetuadas vistorias, não se evidenciou qualquer inconformidade sujeita a apontamento.

→ CONTRATOS

O acompanhamento dos Contratos firmados por esta Casa não apresentou, no período, nenhuma

irregularidade.

→ LICITAÇÕES

No  acompanhamento  das  Licitações  realizadas  no  1º  quadrimestre  de  2021  não  se  constatou

irregularidade.

→ LIMITE PARA GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (art. 29-A, § 1º, CF)

Total de gasto com pessoal incluído Vereadores e excluído Inativos: R$ 4.738.936,09

Receita bruta transferida menos gastos com inativos: R$ 11.860.322,99

Percentual máximo permitido: 70 %

Percentual gasto: 39,95 %

Verificou-se  que  a  Câmara Municipal  de  Mauá  cumpriu  o que  determina  o referido  artigo  da

Constituição Federal.

Obs: Conforme Comunicado SDG Nº 35/2021 do TCE-SP, deve-se atentar para inclusão de

inativos  e  pensionistas  no  total  de  despesas  do  Poder  Legislativo  a  partir  da  vigência

estipulada pela Emenda Constitucional nº 109/2021 (grifo nosso)

→ LIMITE À DESPESA LEGISLATIVA (art. 29-A, III, CF)

População no Município (IBGE, 2010): 417.064

Receita Tributária Ampliada do exercício anterior (previsão): R$ 704.474.000,00

Percentual  máximo  de  repasse  permitido:  5%  -  R$  37.624.000,00/ano  (Incluído  o  gasto  com

inativos).

Total máximo permitido para gasto no período: R$ 12.541.333,36

Total da despesa liquidada no período: R$ 7.450.355,91

No período, a Câmara Municipal de Mauá cumpriu, portanto, o que determina o referido artigo da
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Constituição.

→ LIMITE DE  GASTO COM  PESSOAL IMPOSTO PELA LEI  DE  RESPONSABILIDADE

FISCAL (art. 20, III, "a", Lei Complementar n° 101/2000)

Receita Corrente Líquida anualizada: R$ 1.089.396.023,03

Despesa total com pessoal anualizada: R$ 23.927.038,30

Percentual máximo permitido em lei: 6%

Percentual gasto com pessoal: 2,20 %

No período, a Câmara Municipal de Mauá cumpriu, portanto, o que determina o referido artigo da
lei.

→ TETO CONSTITUCIONAL (art. 37, XI, CF)

Subsídio mensal do Prefeito: R$ 18.576,09. (Lei Municipal nº 5.643/20)

Subsídio mensal dos Vereadores: R$ 12.025,40. (Resolução nº 07/20)

Sendo assim, a Câmara Municipal de Mauá cumpriu o teto remuneratório de âmbito municipal.

→ LIMITE REMUNERATÓRIO (art. 29, VI, alínea “e”CF)

Subsídio do Deputado Estadual: R$ 25.322,25 (Lei Estadual nº 17.306/20)

Subsídio dos Vereadores: R$ 12.025,40 (Resolução nº 07/20)

Percentual máximo permitido: 60 %

Percentual recebido: 47,49 %

A Câmara respeitou, portanto, o limite estabelecido pelo artigo da Constituição Federal em questão.

→ FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP

Nas  amostras  examinadas  não  foram encontradas  divergências  entre  os dados  da Origem e os

prestados ao Sistema AUDESP.

→ A análise do conteúdo constante do presente relatório, referente ao 1º Quadrimestre do corrente

Ano, permite-nos concluir que as ações desta Câmara Municipal, de modo geral, foram exercidas

em estrita observância ao aspecto legal. Cabe ressaltar a existência de processos disciplinares em

tramitação na Casa durante o período analisado.
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E.2. PROCESSOS DIVISÃO DE COMISSÃO SINDICANTE E PROCESSANTE

Análise:

✔ Em 2017 foram resolvidos do total de processos apenas 5,31% (56 Processos resolvidos

de 1055) aproximadamente.

✔ Em 2018 foram recebidos um grande volume de processos (principalmente referentes a

prescrição).

✔ Em 2019 foram resolvidos do total de processos 84,92% (2084 processos resolvidos de

2454) aproximadamente, sendo a maior parte processos de prescrição.

✔ Em 2020 foram resolvidos do total de processos 56,31% (428 processos resolvidos de

760) aproximadamente.

✔ No 1º Quadrimestre de 2021 foram resolvidos do total de processos 9,70% (36 processos

resolvidos de 371) aproximadamente.

Nota: A quantidade de processos é aproximada, pois o sistema Thema considera a quantidade de

volumes de cada processo na contagem.
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E.3.  JULGAMENTOS IRREGULARES – COM APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

TCE-SP

Análise:

✔ Em 2016 foram julgados irregulares 26 processos

✔ Em 2017 foram julgados irregulares 11 processos.

✔ Em 2018 foram julgados irregulares 5 processos.

✔ Em 2019 foram julgados irregulares 4 processos.

✔ Em 2020 foram julgados irregulares apenas 4 processos.

✔ No 1º Quadrimestre de 2021 nenhum processo foi julgado irregular.

✔ Nota-se uma redução     significativa   dos processos apontados pelo TCE-SP atualmente.
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E.4.  RELATÓRIO  DA  OUVIDORIA  GERAL DO  MUNICÍPIO  (Acompanhamento  dos

expedientes OGM)

Segue  síntese  (do  Relatório  apresentado  pela  Ouvidoria)  das  atividades,  ações  e

demandas de maior relevância  da Ouvidoria Geral do Município no  primeiro quadrimestre de

2021:

No decorrer do terceiro  quadrimestre do ano vigente,  foram registrados  173 protocolos,

desse total 5 protocolos procederam do serviço Fale Conosco – 156 da Prefeitura do Município de

Mauá, e foram abertos 168 protocolos, com origem na Ouvidoria Geral do Município.

                       

→ Acompanhamento dos Expedientes OGM Protocolados

34% Concluídos

01% Pendentes / Em Acompanhamento

64% Sem Resposta

01% Encerrados

Ademais, ao analisar o Relatório do primeiro quadrimestre de 2021, nota-se que a Secretaria

de Serviços Urbanos e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil foram as mais demandadas

referente ao Expediente da OGM, dessa forma se faz necessária a adequada comunicação entre

Secretarias e o cidadão no que tange ao direito à prestação de serviços públicos eficientes e de

qualidade.

Em resposta anterior, a Secretaria de serviços Urbanos informou o que segue: 

“Na data de 10/05/21 realizamos busca de localização via Sistema Thema, dos anos de 2019 à 2021,

gerando  Relatórios  Protocolos  por  assunto,  possibilitando  verificarmos  as  pendências,  para

providenciar a execução das mesmas.

Cabe ressaltar que, com a grande expansão recente do contágio pelo Covid-19, visando evitar o

contágio entre os funcionários, as Equipes de trabalho da SSU, estavam trabalhando em sistema de
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revezamento.  As  esquipes  estavam sendo  direcionadas  para execução  de  serviços  “essenciais”,

“programados”, dando continuidade também a diversas outras solicitações, inclusive aos chamados

da  Ouvidoria,  a  fim  de  atender  com eficiência  tanto  na  comunicação  entre  a  Ouvidoria  e  os

cidadãos, os atendimentos das demandas da SSU. Para demonstrar a eficiência do relacionamento

entre a Ouvidoria e cidadãos juto a nossa Secretaria, estaremos informando, mediante CI, assim que

os serviços forem realizados, possibilitando a ciencia e controle por parte da Ouvidoria.

Conforme  tabela  abaixo  segue  o  quantitativo  das  solicitações  recebidas  nos  exercpicios  de

2019,2020, 2021.

Relatório Total – OGM

Exercício OGMs Encerrado/Atendido Programados/Aguardando
2019 157 131 26
2020 57 28 29
2021 18 07 11
Total 232 166 66

Cabe  ressaltar  que  todas  as  demandas  da  Ouvidoria  Geral,  que  encontra-se  Pendentes,  estão

programadas para execução.”

Entretanto, no relatório do primeiro quadrimestre de 2021 aponta que 82% das solicitações

estão  sem  resposta  (SSU),  demonstrando  assim,  que  as  medidas  supracitadas  até  então  não

surtiram efeito em relação aos chamados da Ouvidoria. 

Vale ressaltar, que a  Ouvidoria encontra-se com dificuldades de estrutura e pessoal, e

dessa forma, é notável a necessidade de interação mais eficiente entre a Ouvidoria Geral do

Município e a Secretaria de Administração e Modernização.

Dessa forma, sugerimos que:

- As Secretarias sejam mais eficientes quanto as respostas originadas pelos Canais 156 e  

Ouvidoria Geral do Município;

- Melhor comunicação entre OGM com a SAM, a fim de corrigir os problemas supracitados,

e desse modo, contribuir para o crescimento e desempenho dos serviços prestados.

Segue as informações abaixo referente às Atividades da Ouvidoria (1º Quadrimestre/2021):
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Identificamos que não foi instituído Conselho de Usuários conforme previsto na lei

13.460/2017 artigos 18-22. Em resposta, a Ouvidoria disse o que segue: “a Ouvidoria continua

empregando  a  prática  de  incentivar  os  munícipes  a  avaliarem  os  serviços,  proporem

melhorias, contribuírem para adequações de atendimento e avaliar o desempenho do Ouvidor

de  acordo  com  a  Lei  13.460/2017,  muitos  não  retornam  para  avaliar  o  serviço  ou  pelo

anonimato das manifestações não se é possível contatar para pesquisa de satisfação.”

Outrossim,  orientamos  para  a  Ouvidoria  Geral  do  Município  inserir  e  manter

atualizado no Portal de Transparência os seus Relatórios. Em resposta, a Ouvidoria disse que

seria repassado ao DDTI para atualização na página da Ouvidoria.
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E.5. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE EM 2020

Além da Execução Orçamentária em 2021 (Item A.1.2.1) apresentar resultado negativo (deficitário),

por outra perspectiva,  considerando o duodécimo da Câmara e os Restos a  Pagar,  ao analisar a

execução  orçamentária  realizada  em  2020  por  fonte  de  recursos observamos  situação

desfavorável, podendo comprometer a Execução Orçamentária do exercício vigente.

Obs: Na fonte 5 (Transferência e Convênios Federais Vinculados) onde a situação está positiva, vale

lembrar que R$ 20.511.840,86 (84,51% do saldo) é exclusivo para gasto com a pandemia.

CONCLUSÃO:

A análise do conteúdo constante do presente relatório, referente ao  1º Quadrimestre de

2021, permite-nos observar, de modo geral, quanto a situação do município, dar ciência ao Prefeito

alertando-o e sugerindo pontos de melhoria (supracitados) em relação as decisões a serem tomadas,

a fim de mitigar e corrigir os rumos das ações que apresentaram tendências ao descumprimento do

propósito estabelecido.

Importante  frisar  que  se  observe  o  item  E.5  ANÁLISE  DA  EXECUÇÃO

ORÇAMENTÁRIA POR FONTE EM 2020 (supracitado), tendo em vista que pode comprometer a

Execução Orçamentária do exercício vigente.
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Vale ressaltar,  que existe a necessidade da Controladoria Interna do Município dispor de

Auditores  no  seu  quadro  de  funcionários  para  a  efetiva  execução  das  atividades,  bem como,

melhorar sua Estrutura Administrativa para que a Controladoria possa abranger um campo maior de

atuação. 

Se houver o aumento do número de servidores que efetivamente atuarão nos trabalhos do

controle interno, será possível ampliar  as atividades a serem realizadas e  reduzir a  exposição a

riscos pela falta de condições de abranger nos trabalhos um campo maior de verificações das ações

governamentais. Contudo, importante registrar que os riscos ainda existem haja vista a extensão das

ações governamentais nas diferentes áreas que exige uma composição multidisciplinar, ou seja, o

aumento do número  de servidores que atuem no  controle  interno, sendo a equipe de Auditores

composta por diversas áreas de formação (Contabilidade, Direito, Economia, Administração etc).

Segue abaixo a Sugestão de Estrutura Administrava da Controladoria Interna do Município:
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

MAUÁ, JUNHO DE 2021.

Roberto Luiz Lozargo                                                      Silmara Grilo Brito
     Chefe de Núcleo                                                            Controladora Interna

   Controladoria Interna do Município                               Controladoria Interna do Município
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