
DECRETO Nº 34729 
 
de 22 de fevereiro de 2018. 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO Nº 
02/2018, QUE DISPÕE SOBRE AS 
REQUISIÇÕES, FORNECIMENTO DE 
DOCUMENTOS PARA DEFESA DAS 
PRESTAÇÕES DE CONTAS OU RECURSOS E 
DEMAIS SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. 

 
GUTI, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei 
Orgânica do Município e o que consta no processo administrativo nº 58111/2017; 
e 

 
Considerando o contido na Lei Complementar Estadual nº 

709/1.993, no Decreto Municipal nº 25.345/2.008 e nos artigos 156 e 158, da Lei 
Municipal nº 7550/17;  

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica aprovada a Instrução Normativa do 

Departamento de Controle Interno nº 002/2018, fazendo parte integrante deste 
Decreto. 

Parágrafo único. A Instrução Normativa a que se refere o 
caput deste artigo dispõe sobre procedimentos para disciplinar e normatizar as 
rotinas visando obter informações e documentos das unidades administrativas da 
administração direta para a formalização de respostas de requisições, prestações 
de contas anuais, acompanhamentos de execuções contratuais, análises prévias 
de editais dentre outras solicitações do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo.  

 
Art. 2º Todas as Instruções Normativas após sua aprovação e 

publicação deverão ser executadas e aplicadas em todas as Unidades 
Administrativas da Administração Direta. 

 
Art. 3º A Procuradoria de Consultoria Jurídica e o 

Departamento de Controle Interno prestarão os esclarecimentos e orientações a 
respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto. 

 
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guarulhos, 22 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

GUTI 
Prefeito Municipal 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDMILSON PEREIRA BRUNO 
Controlador Geral do Município 

 
 
 

AIRTON TREVISAN 
Secretário de Justiça 

 

 

 

 

 

Registrado no Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de 
costume aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito. 

 
 
 

MAURÍCIO SEGANTIN 
Diretor do Departamento 

de Relações Administrativas 
 
eff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
INSTRUÇÃO NORMATIVA D.C.I. Nº 
002/2018, de 22 de fevereiro de 2018.  

 

DISPÕE SOBRE AS REQUISIÇÕES, 
FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA 
DEFESA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS 
OU RECURSOS E DEMAIS SOLICITAÇÕES 
REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. 

  
Versão: 001 

Aprovação em: 22/02/2018 

Ato de aprovação: Decreto Municipal nº. xxxxx/2018 

Unidade Responsável: Procuradoria de Consultoria Jurídica  

 
CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 
 
Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar e 

normatizar as rotinas visando obter informações e documentos das unidades 
administrativas da administração direta para a formalização de respostas de 
requisições, prestações de contas anuais, acompanhamentos de execuções 
contratuais, análises prévias de editais, dentre outras solicitações do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.  

 
CAPÍTULO II  

DA ABRANGÊNCIA 

 
Art. 2º Abrange todas as Unidades Administrativas da 

Administração Direta do Município de Guarulhos. 
 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

 
Art. 3º Tendo em vista a dificuldade da Procuradoria de 

Consultoria Jurídica em obter informações e documentos para transmitir as 
respostas das unidades administrativas em tempo hábil ou preestabelecido para o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo se faz necessário fixar procedimentos 
nesta presente Instrução Normativa. 

 
CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL 

 
Art. 4º A presente Instrução Normativa tem como amparo legal 

na Lei Complementar Estadual nº 709/1.993, no Decreto Municipal nº 
25.345/2.008 e nos artigos 156 e 158, da Lei Municipal nº 7550/17.  

 



 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DOS PROCEDIMENTOS 

Art. 5º Com o intuito de obter atendimento célere e eficiente às 
solicitações pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nas requisições de 
documentos, acompanhamento das execuções contratuais, contas anuais dentre 
outras solicitações, impondo, assim, um maior comprometimento dos servidores 
designados de cada unidade administrativa. 

Art. 6º Criar rotinas administrativas para que os servidores 
designados e seus suplentes (em caso de afastamentos por licenças, férias ou 
outros assuntos), bem como Procuradores oficiantes nesta área possam atuar de 
forma eficaz na coleta de informações e encaminhar ao TCESP. 

Art. 7º Cada unidade administrativa, por meio de seu servidor 
indicado, deverá repassar as informações requisitadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo à Procuradoria de Consultoria Jurídica, por meio de e-mail, 
em documento digitalizado em formato PDF (tamanho até 5 MB), sempre 
respeitando o prazo estipulado pelo Procurador.   

Art. 8º As informações e documentos a serem encaminhados 
pelas unidades administrativas à Procuradoria de Consultoria Jurídica devem 
conter, no que couber: timbre do Município de Guarulhos, direcionada à unidade 
fiscalizadora do TCESP que solicitou às informações e documentos, identificação 
(número da Requisição, número de eTC ou outros dados) e identificação do 
responsável (nome completo, cargo/função ocupada, equipe técnica que prestou 
as informações e secretário da Pasta). 

Art. 9º Qualquer intercorrência no cumprimento do prazo fixado 
pela Procuradoria de Consultoria Jurídica deverá ser comunicada imediatamente 
antes do vencimento do prazo e apresentada justificativa devidamente 
fundamentada, a fim de que se verifique a prorrogação de novo prazo junto ao 
TCESP. 

Art. 10. Em caso de desídia, informações prestadas a 
destempo e sem qualquer fundamentação ou qualquer prejuízo que venha a ser 
causado pela falta de informações, será apurada a respectiva falta funcional do(s) 
servidor (es) envolvido(s). 

 
SEÇÃO I 

DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO 
 
Art. 11. A Controladoria Geral do Município, por meio do 

Departamento de Controle Interno, agirá em conjunto com a Procuradoria de 
Consultoria Jurídica sempre que ocorrer descumprimento de prazo injustificável 
por parte do servidor designado (representante da unidade administrativa 
provocada), encaminhando para ciência da Corregedoria do Município para 
instauração de procedimento visando apurar a respectiva falta funcional. 



 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Art. 12. Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria 

poderão ser obtidos por meio da equipe do Departamento de Controle Interno e 
pela Procuradoria de Consultoria Jurídica. 

 
Art. 13. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de 

sua publicação.  
 

Guarulhos, 22 de fevereiro de 2018. 
 
 
 

GUTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 

EDMILSON PEREIRA BRUNO 
Controlador Geral do Município 

 
 
 

KEITY CRISTINA RECH BAUER 
Diretora do Depto de Controle Interno 

 
 
 

AIRTON TREVISAN 
Secretário de Justiça 

 
 
 

RODRIGO SANTESSO KIDO 
Procurador Geral do Município 

 
 
 

LEONARDO ALEXANDRE FRANCO 
Chefe da Procuradoria de Consultoria Jurídica 


