
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Relatório do Controle Interno
2019

2º Quadrimestre

- Execuções Orçamentária, Financeira E Patrimonial

- Cumprimento dos Limites Constitucionais e Legais

- Informações Extraídas do Sistema Audesp e Site do Tce-Sp

- Cauc – Serv. Auxiliar Informações Transferências Voluntárias

- Relatórios Diversos



Trata-se do Relatório Quadrimestral do Sistema de Controle Interno referente aos meses de

maio, junho, julho e agosto de 2019, 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:

1. Informações e documentos fornecidos pelas Secretarias ao Controle Interno;

2. Consultas realizadas no Cauc – Tesouro Nacional;

3. Portal de Transparência;

4. Relatórios da Sindicância;

5. Relatórios de Alertas Audesp;

6. 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 (Anual): R$ 1.206.787.000,00

Previsão Acumulada (4º Bim.): R$ 1.206.787.000,00 ÷ 8 meses = R$ 804.524.666,67

Realização Acumulada (4º Bim): R$ 641.227.564,37

Insuficiência de Arrecadação: R$ -163.297.102,30

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

que ficou aquém da meta de arrecadação, demonstrando, portanto, o descumprimento da Previsão

de  Arrecadação,  cabendo  ao  Ente  o  seu  acompanhamento  para  eventuais  adequações,  e  que  a

estimativa da Previsão Inicial de Arrecadação seja feita o mais fidedigna possível, tomando por base

a efetiva arrecadação em exercícios anteriores, dentre outras premissas que a Administração julgar

relevantes.

Variação desfavorável (Insuficiência de Arrecadação) de R$ -163.297.102,30
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A.1.2.1 ANÁLISE DA DESPESA (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

Receitas Realizadas (4º Bim): R$ 641.227.564,37

Despesas Empenhadas (4º Bim): R$ 685.186.677,20

Déficit Orçamentário (4º Bim): R$ -43.959.112,83

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$ -43.959.112,83
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A.1.2.2 ANÁLISE DA DESPESA (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

Receitas Realizadas (4º Bim): R$ 641.227.564,37

Despesas Liquidadas (4º Bim): R$ 551.251.107,19

Superávit  Orçamentário (4º Bim): R$ 89.976.457,18

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$ 89.976.457,18
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A.1.3. ANÁLISE DO RESULTADO PRIMÁRIO x ANEXO METAS FISCAIS

Resultado Primário RREO (4º Bim): R$ 80.567.782,12

Resultado Primário Anexo Metas (4º Bim): R$ 86.089.000,00

Diferença (4º Bim): R$ -5.521.217,88

Diferença desfavorável de R$ -5.521.217,88

Nota:  O valor  do  Resultado  Primário  (Anexo  de  Metas)  informado  pela  Secretaria  de

Finanças está diferente do indicado anteriormente.

Isto  posto,  sugerimos  o  envio  dos  dados  conforme  aprovado  em lei,  deve  haver  uma

representação fidedigna das informações prestadas.
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A.1.4. ANÁLISE DO RESULTADO NOMINAL x ANEXO METAS FISCAIS

Resultado Nominal RREO (4º Bim): R$ 52.135.362,12

Resultado Nominal Anexo Metas (4º Bim): R$ 44.752.815,21

Diferença: R$ 7.382.546,91

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$ 7.382.546,91

A.2. WP – AVALIAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (Posição em 30/06/2019)

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

30/06/2019).  Com base  nos procedimentos efetuados concluímos  pela razoabilidade  dos saldos
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apresentados.

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.

Isto posto, sugerimos que as conciliações bancárias contenham as assinaturas do responsável pela

tesouraria e do contador.

A.3. PESSOAL

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

Ao realizar uma análise global,  observamos que no 2º Quadrimestre de 2019 as despesas

com pessoal (proventos + benefícios + encargos) computaram o valor de R$ 116.502.030,05 sendo

superior em 14,82% comparado ao 1º Quadrimestre de 2019.
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A.3.2. DESPESAS COM RESCISÕES

Ao realizar uma análise global,  observamos que no 2º Quadrimestre de 2019 as despesas

com rescisões computaram o valor de R$ 1.996.938,44 (quase 2 milhões de reais), sendo superiores

ao 1º e 3º Quadrimestre de 2018.

Este aumento no gasto deve-se a instabilidade política do município em razão da troca de prefeitos.

A.3.3. QUADRO DE PESSOAL

Ao realizar uma análise global, observamos que houve uma redução nos cargos Existentes
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Existentes Ocupados Vagos
2º QUADR./2019 2º QUADR./2019 2º QUADR./2019

Efetivos 7.994 4.426 3.568
Em comissão 660 567 93
Total 8.654 4.993 3.661

Temporários 2017 2018 Em 31.08 de 2019
Nº Contratados 213 194 308

Natureza do cargo/emprego   
 (2º Quadrimestre 2019)

Existentes Ocupados Vagos
2017 2017 2017

Efetivos 8.520 4.840 3.680
Em comissão 607 538 69
Total 9.127 5.378 3.749

Existentes Ocupados Vagos
2018 2018 2018

Efetivos 7.994 4.480 3.514
Em comissão 660 561 99
Total 8.654 5.041 3.613

Natureza do cargo/emprego   
(2017)

Natureza do cargo/emprego   
(2018)



de 2017 até o 2º Quadrimestre de 2019, assim como ocorreu uma redução no número de cargos

Ocupados de 2017 até o 2º Quadrimestre de 2019, sendo que a redução mais significativa são de

efetivos.

A.3.4. DECLARAÇÃO DE BENS (2018)

Conforme Decreto nº 8.207, de 14 de outubro de 2016, 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, o agente público deve apresentar a declaração de bens conforme disposto no supracitado

Decreto,  porém,  anteriormente,  ao  questionar  a  Secretaria  de  Administração  e  Modernização,

verificamos que não existe um controle efetivo quanto a entrega das declarações.

Desta  forma,  sugerimos  como  ponto  de  melhoria,  otimizar  o  envio  e  o  controle  das

Declarações  de  Bens  junto  ao  DTI  (sob  demanda  da  SAM),  através  do  RH  Online  ou  outra

plataforma que a Administração entender conveniente, a fim de que sejam cumpridas as exigências

dispostas no Decreto 8.207/2016.

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 consulta realizada no Sistema Thema (Posição 16/10/2019), Portal de Transparência e
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site da entidade, destacamos as informações abaixo:

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;
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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.

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:

“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).
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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, e no

Saneamento Básico Município de Mauá (SAMA) o responsável é o Sr. Francimar Luciano da Silva.

A.5. OBRAS PARALISADAS (Consulta realizada em 08.10.2019 – Data-Base 30/06/2019)

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

atrasadas/paralisadas: 

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

ocasionando uma ideia de que o interesse público não está sendo atendido.
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A.6. PATRIMÔNIO

A.6.1. INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS PATRIMONIAIS

Na data da visita do Tribunal de Contas (Auditoria 2018), o inventário 2018 encontrava-se

em fase de finalização, sendo finalizado somente em 29 de maio de 2019 (Conforme informação

disponibilizada pela Secretaria de Finanças – Divisão de Controle Patrimonial).

Dessa  forma,  sugerimos  que  haja  criação/alteração  da  legislação  contendo  penalidades

administrativas para quem não entregar as informações tempestivamente, ou lançamento de ofício

em nome do gestor  responsável pela Secretaria,  a  fim de finalizar os próximos inventários em

tempo hábil.

A.6.2. RELATÓRIO SINDICÂNCIA (PATRIMÔNIO)

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

relatado que atualmente temos 160 (cento e sessenta) processos administrativos referente a baixa de

bens  patrimoniais,  sendo  que  a  quantidade  de  processos  finalizados  no  período  de  05/2019  à

08/2019 foram de 15 (quinze) processos.

Dos  Processos  finalizados,  não  houve  indenização  ao  erário  relacionado  aos  processos

finalizados  nesse  período.  Os  15  (quinze)  processos  foram  finalizados  sem  que  houvesse

indenização ao erário, pois não houve configuração de responsabilização, por dolo ou culpa por

parte de servidores.

Os mesmos motivos (dos eventos causadores dos processos) anteriores ainda persistem: a

fragilidade  na  esfera  da  segurança  pública  municipal,  tanto  na  ausência  de  protocolos  e

implementação de sistemas de monitoramento de câmeras e alarmes, como também a ausência de

agentes da GCM atuando pontualmente nos próprios municipais e demais estruturas que sediam os

equipamentos dos órgãos públicos. Outro fator que motiva a incidência dos processos se dá pela

falta de atualização das legislações vigentes atinentes ao patrimônio, também dão margem a brechas

que engessam a penalização de indenização ao erário e não promovem o zelo esperado pela coisa

pública por parte dos servidores.
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Isto posto, a Controladoria Interna sugestiona o investimento em sistema de monitoramento;

a permanência da GCM em plantões e/ou rondas nos equipamentos.

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%

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. 
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Percentual não aplicado: 100%

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. 

Dessa forma, sugerimos a utilização desses recursos. Percentual não aplicado: 29,4%

A.7.4.  MULTAS  DE TRÂNSITO (DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E APLICAÇÃO

DOS RECURSOS)
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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: 53,5%

A.8. CONTRATOS 

A.8.1. 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,  dos processos vigentes, e

após a correção das inconsistências de dados, retornar as tratativas para envio das informações do

período de 08/2016 a 31/12/2018.

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.

Dessa forma, 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.
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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.

A.8.2. DESCUMPRIMENTO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02/2016 DO TCE-SP

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

referente o não envio da documentação do Contrato de Gestão 01/2015 conforme o Art. 149 da

referida instrução: “Art. 149. Para fins de fiscalização e acompanhamento dos ajustes selecionados,

os órgãos e entidades públicos mencionados no art. 145 remeterão a este Tribunal, até 30 (trinta) de

junho do exercício financeiro seguinte à transferência dos recursos.

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

prestação de contas do Contrato de Gestão nº 001/2015, e que o atraso no envio 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;
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- 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.

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

(supracitadas).

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

cargos efetivos e indicação do Gestor de Contrato.

A.9. MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

Dispensa de Licitação.

Obs: Sugerimos o estudo da viabilidade do custo x benefício para a implantação de Pregão

Eletrônico, a fim de aperfeiçoar a transparência, confiabilidade e segurança no processo licitatório.
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1º QUADR./2019 2º QUADR./2019 TOTAL
Quantidade Quantidade Quantidade

Dispensa de Licitação 18 45 63
Inexigibilidade 0 2 2
Convite 0 0 0
Tomada de Preços 0 1 1
Concorrência 0 0 0
Pregão Presencial 21 57 78
Pregão Eletrônico 0 0 0
Total de Licitações 39 105 144



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 09/10/2019 – Referência Setembro/2019):

“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. 

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
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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

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
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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,

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-
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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,  que de acordo com o Portal de Transparência

extrapolou 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  tomar  as  medidas  necessárias  no  sentido  de  adequar  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 2º Quadrimetre/2019: 34,51%

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

Responsabilidade Fiscal.
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B.2. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

DCL apurada no 2º Quadrimestre/2019: 114,40% (Somente Prefeitura).

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.

Porém, o Município encontra-se acima do limite de alerta (inciso III do § 1º do art. 59 da

LRF), ou seja, que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da

concessão de garantia se encontram acima dos 108% (90% do limite de 120%).

Além disso, se não considerarmos a Disponibilidade de Caixa, que (historicamente) tende a

ser inexistente no final do exercício, o percentual seria de 117,79% (Somente Prefeitura).

Por outra perspectiva,  no consolidado, a DCL apurada no 2º Quadrimestre/2019: 110,90%

(Consolidado  –  considerando  a  disponibilidade  de  caixa)  e  116,95% (Consolidado  –  não

considerando a disponibilidade de caixa). 

Outrossim, conforme  Nota Explicativa constante no  RGF - Relatório de Gestão Fiscal

(Consolidado), o Valor de R$ 673.127.165,32 na linha Precatórios Posteriores a 05/05/2000 não

incluídos  na  DC  refere-se  a  Precatório  expedido  em  favor  da  CIA de  SANEAMENTO

BÁSICO DO ESTADO DE SÂO PAULO - SABESP, ainda sub judice, não estando transitado e
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julgado.

Caso os precatórios forem reconhecidos na linha “Precatórios Posteriores a 05/05/2000

(inclusive) Vencidos e Não Pagos” o Município apresentará aproximadamente o percentual de

178,69% (Consolidado),  considerando a disponibilidade de Caixa;  se  não considerarmos a

disponibilidade de caixa, o percentual seria de 184,74%. Estando, em desacordo com a LRF,

podendo o ente ficar impedido de receber transferências voluntárias da União ou do Estado e

responsabilização do Chefe do Executivo.

Dessa forma, sugerimos especial atenção para as condições e prazos estabelecidos no art. 31

da Lei de Responsabilidade Fiscal, relativos a Recondução da Dívida ao respectivo Limite, a fim de

mitigar esse risco."

B.3. ENSINO

Percentual Aplicado no Ensino até o 4º Bimestre/2019: 21,98%

O Município apresenta percentual desfavorável em atendimento ao art. 212 da Constituição

Federal. 

Dessa forma, sugerimos a correta aplicação para fins de limite, atentando-se sobre as glosas

apontadas pelo Tribunal de Contas no 1º Quadrimestre.
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B.4. ENSINO (FUNDEB):

B.4.1 ENSINO (Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério)

O Município apresenta percentual favorável em atendimento ao art. 22 da Lei 11.494/07.

Percentual aplicado  4º Bim : 64,29%

B.4.2. ENSINO (Máximo de 40% em Despesas com MDE)

O Município apresenta percentual favorável para fins de limite.

Percentual aplicado  4º Bim : 23,15%

B.4.3. ENSINO (Máximo de 5% não Aplicado no Exercício)

O Município apresenta percentual desfavorável para fins de limite.

Percentual não aplicado 4º Bim: 12,56%

B.4.4. ENSINO (Mínimo de 95% Aplicado no Exercício)

O Município apresenta percentual desfavorável para fins de limite. Dessa forma, sugerimos

a correta aplicação para fins de limite.
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Percentual aplicado 4º Bim : 87,44%

B.5. SAÚDE

Percentual aplicado na Saúde até o 4º Bimestre/2019: 21,96%

No período  analisado,  o  Município  apresenta  percentual  favorável para  atendimento  da

aplicação do piso constitucional de 15% nas ações e serviços da saúde.

Porém, atentando-se aos apontamentos de glosa do Tribunal de Contas do Estado de São

Paulo referentes ao 1º Quadrimestre, ferindo o princípio orçamentário de anualidade.
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PERSPECTIVA C:  INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS  DO SISTEMA AUDESP E SITE  DO

TCE-SP

C.1. CONSULTA SITUAÇÃO DE ENTREGA AUDESP (Consulta realizada em 10.10.2019)
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Conforme consulta realizada no sistema Audesp, informamos que até o momento não houve

atrasos quanto a entrega de documentos, conforme Calendário Audesp 2019 (COMUNICADO SDG

Nº 37/2018).
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C.2.  ALERTAS DO TCE-SP 
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C.3. 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 11/10/2019)

32



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:

2.1.2 - SICONV (Inadimplência):

  - 200331/SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA (Convênio 763165);

Em  resposta  ao  questionamento  enviado  anteriormente  por  essa  Controladoria  CI  nº

189/2019 – CIM, a Coordenadoria de Planejamento Estratégico informou que o convênio convênio

763165/2011  (Sistema  Integrado  de  Videomonitoramento)  encontra-se  com  as  seguintes

pendências:  (1)  Foi realizado  recentemente  pela  SSPDC e  pelo  DTI  o  levantamento  geral  das

câmeras e necessidades para que todas voltem a operar; (2) A sala de videomonitoramento está

sendo adequada para atender o proposto no projeto; (3) A SSPDC e a SG estão obtendo os recursos

necessários para a contratação de empresa especializada para a manutenção preventiva e corretiva

do sistema de videomonitoramento. Sanadas as pendências citadas, mediante comprovação que o

sistema  encontra-se  operante  junto  ao  órgão  gestor  do  contrato,  o  município  será  retirado  do

cadastro de inadimplentes do CAUC."

Adicionalmente,  informamos  que  surgiram  novos  Itens  na  situação:  A  Comprovar

(Inadimplência),  ao realizar  a  consulta  em 11.10.2019, conforme quadros de Detalhamento  dos

Itens com Inadimplência (supracitados).

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.
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PERSPECTIVA E: RELATÓRIOS DIVERSOS

E.1. RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ

→ QUADRO DE PESSOAL

Cargos efetivos (A): 98

Cargos comissionados (B): 156

Total (A+B): 254

(B/A) * 100 = 159,18 %

→ REGIME DE ADIANTAMENTO

Não se vislumbrou, no período, falhas no uso do adiantamento.

→ GASTOS COM COMBÚSTIVEL PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS OFICIAIS

26/04 a 25/05/2019 = 2.992,64 litros R$ 13.885,84

26/05 a 25/06/2019 = 3.344,82 litros R$ 15.519,96

26/06 a 25/07/2019 = 3.011,59 litros R$ 13.973,80

26/07 a 25/08/2019 = 3.372,26 litros R$ 15.647,28

Média mensal em litros: 3.180,33

Média mensal em R$: R$ 14.756,72

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 não se verificou gasto com obras.

→ 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
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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  2º  quadrimestre  de  2019  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$ 11.229.835,04

Receita bruta transferida menos gastos com inativos: R$ 21.433.173,79

Percentual máximo permitido: 70 %

Percentual gasto: 52,39 %

Verificou-se  que a  Câmara  Municipal  de  Mauá  cumpriu  o  que  determina  o  referido  artigo  da

Constituição Federal.

→ LIMITE À DESPESA LEGISLATIVA (art. 29-A, III, CF)

População no Município (IBGE, 2010): 417.064

Receita Tributária Ampliada do exercício anterior (previsão): R$ 634.137.000,00

Percentual  máximo  de  repasse  permitido:  5%  -  R$  34.108.000,00/ano  (Incluído  o  gasto  com

inativos).

Total máximo permitido para gasto no período: R$ 22.738.666,64

Total da despesa liquidada no período: R$ 17.650.309,09

No período, a Câmara Municipal de Mauá cumpriu, portanto, o que determina o referido artigo da

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$ 919.299.894,07

Despesa total com pessoal anualizada: R$ 22.903.672,32
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Percentual máximo permitido em lei: 6%

Percentual gasto com pessoal: 2,49 %

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 5.174/16)

Subsídio mensal dos Vereadores: R$ 12.025,40. (Lei Municipal nº 5.174/16)

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

Subsídio dos Vereadores: R$ 12.025,40

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.

→ REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL (DUODÉCIMO)

Analisamos  o  processo  administrativo  139/2017  e  o  Relatório  do  Controle  Interno  da  Câmara

Municipal de Mauá e identificamos que a Câmara vêm recebendo os repasses, porém não utilizando

como base de cálculo o efetivamente realizado no exercício anterior (Consoante a CF/88 Art. 29-A).

Adicionalmente,  conforme  informação  disponibilizada  pela  Secretaria  de  Finanças  –  Gerência

Administrativa Financeira, esses valores serão acertados até o final do exercício de 2019.
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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).

✔  De  Jan/2019  até  Ago/2019  foram  resolvidos  do  total  de  processos  87,28%  (1962

processos resolvidos de 2248) aproximadamente, sendo a maior parte processos de prescrição.
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E.3  PROCESSOS  DE  APURAÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE  RELATIVOS  A
PRESCRIÇÕES DE TRIBUTOS

Principais  causas,  apontadas  no  
Relatório Final efetuado pela Comissão 
Sindicante e Processante:

✔ Não cumprimento da Lei Municipal nº
4286/2007,  para  que  não  houvesse
inscrição  em  dívida  ativa  e  nem
ajuizamento  de  débitos tributários ou
não tributário, igual ou inferior a 206
FMP's (em 2008);

✔ Duplicidade de  cobranças  de tributos
devido  a  erros  no  código  de  barras,
fazendo  com que  os  valores  que  os
contribuintes  pagavam,  fossem
creditados  em  contra  de  terceiros,
permanecendo o débito (incorreto) em
aberto;

✔ Mudanças de Gestões Administrativas
nos exercícios de 2004, 2005 e 2006;

✔ Migrações dos sistemas de bancos de
dados  perderam-se  por  falhas
operacionais de migração de dados em
curto espaço de tempo ( 3 sistemas no
período:  SIMWEB,  ADGOVER,
THEMA);

✔ Ausência  de  Back  Up  interno  de

dados.
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1986 R$ 1.445,94
1991 R$ 1.737,09
1994 R$ 72.738,64
1995 R$ 165.836,11
1996 R$ 361.935,53
1997 R$ 459.354,41
1998 R$ 545.145,16
1999 R$ 609.453,38
2000 R$ 707.893,34
2001 R$ 397.858,76
2002 R$ 365.792,38
2003 R$ 1.775.836,74
2004 R$ 622.348,35
2005 R$ 368.773,31
2006 R$ 461.624,83
2007 R$ 2.153.208,30
2008 R$ 1.295.845,25
2009 R$ 580.800,62
2010 R$ 409.683,04
2011 R$ 398.235,52
2012 R$ 273.451,53
2013 R$ 1.159.068,68
2014 R$ 57.095,42
2015 R$ 8.230,45
2016 R$ 384,48

Total Resultado – R$ R$ 13.253.777,26

Prazo final 
Para executar

Valores atualizados 
até a data da 

Baixa (2016/2017)



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 segundo quadrimestre de 2019:

A)  Nomeado  ao  cargo  de  Ouvidor  Geral  do  Município  o  Senhor  Wilson  Carlos  de  Campos,

mandato de dois anos, prorrogável por igual período, a partir de 13/05/2019;

B)  Análise de necessidades para readequação e reestruturação dos recursos humanos e físicos do

órgão, para atendimento do Fala Ouvidoria (atividades do órgão junto à população);

C) Readequação no quadro de servidores;

D)  Formação  de  equipe  de  trabalho  com  perfil  para  a  Ouvidoria  Municipal,  com

conhecimento do funcionamento  da máquina pública  e  da  cidade;  básico em informática

(correio eletrônico; word e planilha), noções de direito constitucional, administração pública,

boa redação, e bom relacionamento interpessoal para desenvolver atividade na ouvidoria;

E) Reforma, pintura e manutenção interna do equipamento para atendimento e funcionamento da

ouvidoria;

F) Readequação do layout, espaço físico e disposição das salas de trabalho;

G) Maximização de pontos de rede e telefonia VoiP;

H) Manutenção de equipamento (impressora), imprescindível no desenvolvimento das atividades;

I) Atendimento ao munícipe, por telefone, e-mail,  presencial e utilização (pro forma) do sistema

Eouv (disponibilizado pela CGU – Controladoria Geral da União);

J) Vistorias in Loco para determinar encaminhamento, conforme a específidade do caso;;

K)  Registro  sistemático  do  protocolo  de  expediente  aberto,  com histórico  das  providências  e
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manifestação entre cidadão e órgãos demandados;

L) Reiteração de manifestação das demandas com prazo expirado;

M) Elaboração e encaminhamento de comunicação, sugestão, ofócios, bem como intermediação e

orientação ao requerente, segundo manifestação/ou não, dos órgãos consultados.

No decorrer do segundo quadrimestre do ano vigente, foram registrados 100 protocolos, sendo:

54% procederam do serviço Fale Conosco – 156 da Prefeitura do Município  de Mauá, em sua

maioria por não atendimento dos serviços preiteados junto à municipalidade; e 46% dos protocolos,

com origem na Ouvidoria Geral do Município.

→ ACOMPANHAMENTO DOS EXPEDIENTES OGM PROTOCOLADOS

44% Concluídos

07% Pendentes

44% Sem Resposta

03% Encerrados

→ TEMPO DE RESPOSTA DOS ÓRGÃOS (51% das Manifestações)

15% No Prazo

36% Fora do Prazo

Ao  analisar  o  Relatório,  conclui-se  que  existe  uma  insuficiência  na  comunicação  entre

Secretarias e o cidadão no que tange ao direito à prestação de serviços públicos eficientes e de

qualidade.

Vale ressaltar, que a Ouvidoria permanece no aguardo da Secretaria de Administração e

Modernização, quanto ao atendimento do pleito de servidores (item D), e no mês de julho não

houve  registro  de  protocolos  de  expediente  devido  às  readequações,  manutenção  e  problemas

técnicos conforme citados nos itens anteriores

Dessa  forma,  sugerimos que  as  Secretarias  sejam  mais  eficientes  quanto  as  respostas

originadas pelos Canais 156 e Ouvidoria Geral do Município. 

Segue a planilha abaixo referente às atividades da ouvidoria:
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CONCLUSÃO:

A análise do conteúdo constante do presente relatório,  referente ao  2º Quadrimestre de

2019, 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.

MAUÁ, OUTUBRO DE 2019.

Roberto Luiz Lozargo                                                      Silmara Grilo Brito
     Chefe de Núcleo                                                            Controladora Interna

    Controladoria Interna do Município                                   Controladoria Interna do Município
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