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a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para expedição
de recomendações.
Art. 7º É de responsabilidade do Departamento de Controle Interno - Divisão Técnica de Auditoria Financeira e
Orçamentária:
I - avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de
seus resultados;
II - encaminhar aos responsáveis pela execução informações referentes ao cumprimento das prioridades e metas
estabelecidas no PPA, bem como da obtenção dos resultados previstos;
III - promover a divulgação, implementação e alterações da Instrução Normativa para aprimoramento e mantendo-
a atualizada;
IV - orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; e
V - acompanhar os resultados e revisão dos resultados previstos nos programas do PPA, do cumprimento das
metas físicas/financeiras.
Art. 8º É de responsabilidade das Unidades Administrativas envolvidas no Plano Plurianual:
I - atender as solicitações do Departamento de Planejamento Orçamentário e do Departamento de Controle
Interno para fornecer informações, documentos e contribuir em outras finalidades de sua competência, quando
solicitadas;
II - encaminhar ao Departamento de Planejamento Orçamentário e ao Departamento de Controle Interno relatório
quadrimestral, de resultados das metas e indicadores do PPA;
III - informar ao Departamento de Planejamento Orçamentário e ao Departamento de Controle Interno sobre
possíveis alterações nas rotinas de trabalho, com a finalidade de obter melhor proveito e eficiência operacional;
IV - manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os funcionários da unidade e zelar pelo seu cumprimento;
V - informar por escrito, ao superior imediato e ao Departamento de Controle Interno, a prática de atos irregulares
ou ilícitos, que possam acarretar possíveis prejuízos morais ou materiais ao erário público municipal; e
VI - não sonegar, sob pretexto algum, nenhum processo, informação ou documento ao servidor do Departamento
de Controle Interno.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS

Art. 9º As Unidades Executoras acompanham a execução dos programas (PPA), resultados parciais, produzem
relatórios, conforme orientação do Departamento de Planejamento Orçamentário e do Departamento de Controle
Interno, ao longo do exercício.
Art. 10. Cada Unidade Executora/Secretaria elegerá os responsáveis (agente orçamentário e solicitante) para
acompanhar as metas físicas e os indicadores dos programas definidos no Plano Plurianual.
Art. 11. As metas e os indicadores devem ser aferidos por meio eletrônico no SIOP, com impressão dos relatórios
referentes ao preenchimento, bem como documentação especifica das apurações disponibilizadas, por quadrimestre,
ao Departamento de Planejamento Orçamentário e ao Departamento de Controle Interno, nos seguintes prazos:
I - Primeiro Quadrimestre: até o último dia útil do mês de maio de cada ano;
II - Segundo Quadrimestre: até o último dia útil do mês de setembro de cada ano; e
III - Terceiro Quadrimestre: até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano.
Art. 12. O Departamento de Planejamento Orçamentário em conjunto com o Departamento de Controle Interno
avaliarão os relatórios das Secretarias, de acordo com os parâmetros/modelos fornecidos de acompanhamento
de resultados.
§ 1º Estando o relatório em desconformidade com o orientado no caput deste artigo, o Departamento de Controle
Interno emitirá parecer com recomendações para os ajustes e indicarão prazo para o devido ajustamento à
Secretaria encaminhadora.
§ 2º Estando o relatório de acompanhamentos de resultados em conformidade, o Departamento de Controle
Interno procederá aos seguintes procedimentos:
I - consolidará os relatórios por programas;
II - confrontará os dados obtidos referentes à execução física, com os obtidos por meio de controle de execução
orçamentária;
III - apresentará o relatório de gestão;
IV - encaminhará o relatório, depois de observar toda a sistemática para: o Prefeito, o Departamento de
Planejamento Orçamentário -DPO, os Órgãos de Controle, a Câmara Municipal e demais solicitantes; e
V - dará publicidade.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 13. O Departamento de Planejamento Orçamentário ao receber a cópia do relatório do Departamento de
Controle Interno, deverá divulgar a todos os servidores que por ela sejam disciplinados ou meramente envolvidos.
Art. 14. Integram a presente Instrução Normativa o seguinte anexo:
I - Anexo I - orientações acerca do PPA.
Art. 15. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos
assim o exigirem, bem como manter o processo de melhoria contínua.
Art. 16. Os termos contidos nesta Instrução Normativa, não exime a observância das demais normas vigentes,
competentes, a serem observadas.
Art. 17. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto ao Departamento
de Controle Interno que, por sua vez, através de procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou auditorias
internas, aferirá a fiel observância de seus dispositivos.
Art. 18. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
Orientações acerca do PPA

Indicadores: apuração dos indicadores correspondentes aos programas.
Valor apurado - valor para o índice aferido na data de apuração, considerando a respectiva unidade de medida.
Data de apuração - data de apuração do índice no formato dia/mês/ano.
Justificativa - campo aberto para descrição de eventuais dificuldades no momento da aferição, mudança da
metodologia de cálculo, meio de divulgação e outras informações relevantes sobre o monitoramento do indicador.
Metas - apuração das metas quantitativas / qualitativas dos produtos indicados nas ações, com seus respectivos
custos estimados.
Meta física apurada - valor para a meta quantitativa / qualitativa aferida na data de apuração, considerando o
respectivo produto.
Data de apuração - data de apuração da meta e custo estimados (o valor empenhado até a data da aferição, no
formato dia/mês/ano.
Justificativa - campo aberto para descrição de eventuais dificuldades no momento da aferição, mudança da
metodologia de cálculo, meio de divulgação e outras informações relevantes sobre o levantamento das metas.
Relatórios: Apresentar relatório constando indicadores, metas, objetivos, justificativas dos programas do PPA do
exercício (ano a ser analisado), contendo ainda: as principais realizações; os fatores que contribuíram e os que
dificultaram a implementação; os arranjos de gestão associados, tais como parcerias, criação de comitês, formas
de acompanhamento, entre outras; as conexões com outras políticas públicas; as entregas parciais à sociedade,
inclusive as etapas concluídas de projetos; avaliação do cumprimento das metas e outras informações relevantes
a destacar.
Para a composição das análises situacionais, devem ser consideradas as seguintes orientações: utilizar linguagem
clara e concisa; evitar repetição de informações no texto das metas e dos objetivos; sempre que uma sigla
aparecer pela primeira vez dentro de um campo (objetivo, meta ou iniciativa), deve aparecer o nome completo
antes da sigla; sempre que possível, deve ser evitado detalhar processos internos de cada órgão.
Dicas para as análises situacionais dos objetivos: iniciar com breve contextualização do objetivo, isto é, explicar
sua importância e finalidade, explicitando o foco do objetivo e como ele se insere naquele tema - uma boa fonte
de informação para essa composição é a caracterização do objetivo no próprio PPA (cada exercício); informar o
que foi feito no período de aferição, se possível incluindo algumas das entregas mais importantes, tanto de metas
quanto de iniciativas; em linguagem adequada, informar as dificuldades e os riscos que possam estar impedindo
que o objetivo seja cumprido da maneira ideal; informar as providências que estão sendo tomadas para garantir
o bom desempenho do objetivo como um todo.
Dicas para as análises situacionais das metas: iniciar com breve caracterização de cada meta; informar o que foi
feito no período da aferição, evidenciando se a meta está ocorrendo da forma planejada, e ainda; se for o caso,
relatar as dificuldades para garantir a aplicação da meta até o final do período; explicitar as providências
necessárias para garantir a meta até o final do período – e caso tenham ocorrido alterações na conjuntura ou nas
prioridades de governo que tornam a meta sem sentido, isso também pode ser explicitado textualmente.
O Departamento de Planejamento Orçamentário publicará no D.O.M. até o dia 1º de março de cada ano o
calendário para avaliação Quadrimestral do PPA.

DECRETO Nº 34729
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.

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 34729/2018
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.

DECRETO Nº 34730
Altera o Decreto Municipal nº 21592, de 11 de abril de 2002, que estabelece tabela de multas por
infrações ao Código de Posturas de Guarulhos.
GUTI, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XIV, do
artigo 63, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, e conforme o que consta do processo administrativo nº
61.579/2017;

DECRETA:
Art. 1º Fica Incluída na Tabela de Multas anexa ao Decreto Municipal nº 21592, de 11 de abril de 2002,
aplicada às infrações ao Código de Posturas de Guarulhos - Lei Municipal nº 3.573, de 3 de janeiro de 1990,
com a redação dada pela Lei Municipal nº 6.390, de 17 de junho de 2008, que passa a vigorar com as
seguintes inserções:
“Tabela de Multas
Artigo Infringido Valor da Multa em UFG
(...) (...) (...)
Nº 310 300,0
Nº 310-B § 2º 300,0
Nº 310-D § 2º 200,0
Nº 310-F § 1º 300,0
Nº 310-G 200,0
Nº 310-H 400,0
Nº 310-I I 200,0
Nº 310-I I I 220,0
Nº 310-I I I I 220,0
Nº 310-I IV 230,0
Nº 310-I V 235,0
Nº 310-I VI -
Nº 310-I VII 235,0
Nº 310-I VIII 230,0
Nº 310-I IX 230,0
Nº 310-I X 240,0
Nº 310-J I 400,0
Nº 310-J I I 400,0
Nº 310-J II I 280,0
Nº 310-J IV 400,0
Nº 310-J V 280,0
Nº 310-J VI 350,0
Nº 310-J VII 400,0
Nº 310-J VIII 400,0
Nº 310-J IX 300,0
Nº 310-J X 400,0
Nº 310-J XI 300,0
Nº 310-J XII 400,0
Nº 310-J XIII 300,0
Nº 310-J XIV 400,0
Nº 310-J XV 400,0
Nº 310-J XVI 380,0
Nº 310-K I 400,0
Nº 310-K I I 400,0
Nº 310-K II I 380,0
Nº 310-K IV 300,0
Nº 310-K V 400,0
Nº 310-K VI 400,0
(...) (...) (...)” (NR)
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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DECRETO Nº 34729

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2018, QUEAPROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2018, QUE
DISPÕE SOBRE AS REQUISIÇÕES, FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA DEFESA DAS PRESTAÇÕES
APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO Nº 02/2018, QUEAPROVA 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
DISPÕE SOBRE AS REQUISIÇÕES, FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA DEFESA DAS PRESTAÇÕESDISPÕE 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.
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DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a Instrução Normativa do Departamento de Controle Interno nº 002/2018, fazendoFica aprovada a Instrução Normativa do Departamento de Controle Interno nº 002/2018, 
parte integrante deste Decreto.parte integrante deste Decreto.
Parágrafo único. A Instrução Normativa a que se refere o caput deste artigo dispõe sobre procedimentos paraParágrafo 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 dadisciplinar 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 deacompanhamentos de execuções contratuais, análises 
Contas do Estado de São Paulo.
Art. 2º Todas as Instruções Normativas após sua aprovação e publicação deverão ser executadas e aplicadas emTodas as Instruções Normativas após sua aprovação e publicação deverão ser executadas e aplicadas em
todas as Unidades Administrativas da Administração Direta.todas as Unidades Administrativas da Administração Direta.
Art. 3º A Procuradoria de Consultoria Jurídica e o Departamento de Controle Interno prestarão os esclarecimentose o Departamento de Controle Interno prestarão os esclarecimentos
e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.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.Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

INSTRUÇÃO NORMATIVA D.C.I. Nº 002/2018, de 22 de fevereiro de 2018.
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

INSTRUÇÃO NORMATIVA D.C.I. Nº 002/2018, de 22 de fevereiro de 2018.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
DISPÕE SOBRE AS REQUISIÇÕES, FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA DEFESA DAS PRESTAÇÕESDISPÕE 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.
DE CONTAS ANUAIS OU RECURSOS E DEMAIS SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELO TRIBUNAL DEDE CONTAS ANUAIS OU RECURSOS E DEMAIS SOLICITAÇÕES REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE

Versão: 001
Aprovação em: 22/02/2018Aprovação em: 
Ato de aprovação: Decreto Municipal nº 34729/2018Ato de aprovação: Decreto Municipal nº 34729/2018
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CAPÍTULO I
DA FINALIDADE

Art. 1º Esta Instrução Normativa tem por finalidade disciplinar e normatizar as rotinas visando obter informaçõesEsta 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 dee documentos das unidades administrativas da administração direta para a formalização de respostas de
requisições, prestações de contas anuais, acompanhamentos de execuções contratuais, análises prévias derequisições, prestações de contas anuais, acompanhamentos de execuções contratuais, análises prévias de
editais, dentre outras solicitações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.editais, dentre outras solicitações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CAPÍTULO II
editais, dentre outras solicitações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.editais, dentre outras solicitações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

DA ABRANGÊNCIA
Art. 2º Abrange todas as Unidades Administrativas da Administração Direta do Município de Guarulhos.Abrange todas as Unidades Administrativas da Administração Direta do Município de Guarulhos.

CAPÍTULO III
Abrange todas as Unidades Administrativas da Administração Direta do Município de Guarulhos.Abrange todas as Unidades Administrativas da Administração Direta do Município de Guarulhos.

DOS CONCEITOS
Art. 3º Tendo em vista a dificuldade da Procuradoria de Consultoria Jurídica em obter informações e documentosTendo 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 depara 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.Contas do Estado de São Paulo se faz necessário fixar procedimentos nesta presente Instrução Normativa.

CAPÍTULO IV
Contas do Estado de São Paulo se faz necessário fixar procedimentos nesta presente Instrução Normativa.Contas do Estado de São Paulo se faz necessário fixar procedimentos nesta presente Instrução Normativa.

DA BASE  LEGAL
Art. 4º A presente Instrução Normativa tem como amparo legal na Lei Complementar Estadual nº 709/1.993, noA 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.Decreto Municipal nº 25.345/2.008 e nos artigos 156 e 158, da Lei Municipal nº 7550/17.

CAPÍTULO V
Decreto Municipal nº 25.345/2.008 e nos artigos 156 e 158, da Lei Municipal nº 7550/17.Decreto Municipal nº 25.345/2.008 e nos artigos 156 e 158, da Lei Municipal nº 7550/17.

DOS PROCEDIMENTOS
Art. 5º Com o intuito de obter atendimento célere e eficiente às solicitações pelo Tribunal de Contas do Estado deCom 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 dentreSão Paulo nas requisições de documentos, acompanhamento das execuções contratuais, contas anuais dentre
outras solicitações, impondo, assim, um maior comprometimento dos servidores designados de cada unidadeoutras 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 afastamentosCriar 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 formapor licenças, férias ou outros assuntos), bem como Procuradores oficiantes nesta área possam atuar de forma
eficaz na coleta de informações e encaminhar ao TCESP.mações e encaminhar 
Art. 7º Cada unidade administrativa, por meio de seu servidor indicado, deverá repassar as informaçõesCada 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 derequisitadas 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 estipuladoe-mail, em documento digitalizado em formato PDF (tamanho até 5 MB), sempre respeitando o prazo estipulado
pelo Procurador.pelo Procurador.
Art. 8º As informações e documentos a serem encaminhados pelas unidades administrativas à Procuradoria deAs 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 unidadeConsultoria 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,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, equipenúmero de eTC ou outros dados) e identificação do responsável (nome completo, cargo/função ocupada, equipe
técnica que prestou as informações e secretário da Pasta).técnica que prestou as informações e secretário da Pasta).
Art. 9º Qualquer intercorrência no cumprimento do prazo fixado pela Procuradoria de Consultoria Jurídica deveráQualquer 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,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.a fim de que se verifique a prorrogação de novo prazo junto ao 
Art. 10. Em caso de desídia, informações prestadas a destempo e sem qualquer fundamentação ou qualquerEm 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)prejuízo que venha a ser causado pela falta de informações, será apurada a respectiva falta funcional do(s)
servidor (es) envolvido(s).

SEÇÃO ISEÇÃO I
DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Art. 11. A Controladoria Geral do Município, por meio do Departamento de Controle Interno, agirá em conjuntoA 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 partecom 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 dado servidor designado (representante da unidade administrativa provocada), encaminhando para ciência da
Corregedoria do Município para instauração de procedimento visando apurar a respectiva falta funcional.Corregedoria do Município para instauração de procedimento visando apurar a respectiva falta funcional.

CAPÍTULO VI
Corregedoria do Município para instauração de procedimento visando apurar a respectiva falta funcional.Corregedoria do Município para instauração de procedimento visando apurar a respectiva falta funcional.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAISDAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 12. Esclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos por meio da equipe do DepartamentoEsclarecimentos adicionais a respeito da matéria poderão ser obtidos por meio da equipe do Departamento
de Controle Interno e pela Procuradoria de Consultoria Jurídica.de Controle Interno e pela Procuradoria de Consultoria Jurídica.
Art. 13. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.


