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Sessão
23ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
30.6.2022
CONVOCAÇÃO
Fica a Câmara Municipal de Taubaté convocada para reunir-se em Sessão Extraordinária, no dia 30 de junho de 2022, às 9h,
para deliberação da seguinte matéria:
ITEM 1
Julgamento das contas do Prefeito Municipal de Taubaté, referente ao exercício
de 2019.
- O Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo emitiu Parecer Prévio favorável à
aprovação das contas.
- A Comissão de Finanças e Orçamento
emitiu parecer opinando pela rejeição do
Parecer Prévio do Tribunal de Contas.
- Há Projeto de Decreto Legislativo para
rejeição do Parecer Prévio do Tribunal de
Contas.
Plenário Jaurés Guisard, 22 de junho de
2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Audiência
REESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE
PÚBLICO
Comunicamos que no dia 27 de junho,
segunda-feira, às 14h, na sede da
Câmara Municipal, será realizada, por
meio do requerimento nº 1685/2022,
de autoria do vereador Marcelo
Macedo e sob sua coordenação, Audiência Pública para discutir o estudo
de reestruturação do transporte público de Taubaté.

Nº 1457
22.6.2022
Taubaté, 13 de junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
SEMANA MUNICIPAL DE MUSEUS
Comunicamos que no dia 29 de junho,
quarta-feira, às 9h30, na sede da Câmara
Municipal, será realizada, por meio do requerimento nº 1626/2022, de autoria da
vereadora Elisa Representa Taubaté e
sob sua coordenação, Audiência Pública
para discutir a realização da Semana
Municipal de Museus, no município de
Taubaté.
Taubaté, 13 de junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Decreto Legislativo
DECRETO LEGISLATIVO Nº 653/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2022
Autoria: Vereador Richardson da Padaria
Concede Título de Cidadã Taubateana à
Pastora Elisandra Silva Neves.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã
Taubateana à Pastora Elisandra Silva
Neves.
Parágrafo único. O título deverá ser entregue à agraciada em solenidade, na
forma que dispõe o caput do art. 3º do
Decreto Legislativo nº 11, de 28 de maio
de 1991.
Art. 2º As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão à conta de verbas orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em

vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 22 de
junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 654/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2022
Autoria: Vereadora Elisa Representa
Taubaté
Concede o Título de Cidadã Taubateana à
Senhora Liria Cardoso da Cunha.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã
Taubateana à Senhora Liria Cardoso da
Cunha.
Parágrafo único. O título deverá ser entregue à agraciada em solenidade, na
forma que dispõe o caput do art. 3º do
Decreto Legislativo nº 11, de 28 de maio
de 1991.
Art. 2º As despesas com o cumprimento
deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas orçamentárias próprias
consignadas no orçamento da Câmara
Municipal, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 22 de
junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 655/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2022
Autoria: Vereador Alberto Barreto
Concede Título de Cidadã Taubateana à
Pastora Karla de Souza Pereira Bento.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
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aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã
Taubateana à Senhora Karla de Souza
Pereira Bento.
Parágrafo único. O título deverá ser entregue à agraciada em solenidade, na
forma do que dispõe o caput do art. 3º
do Decreto Legislativo nº 11, de 28 de
maio de 1991.
Art. 2º As despesas com o cumprimento
deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas orçamentárias próprias consignadas no orçamento da
Câmara Municipal, suplementadas se
necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 22 de
junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 656/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº
16/2022
Autoria: Vereador Moises Luciano
Pirulito
Concede o Título de Cidadão Taubateano ao Senhor Marcos Roberto Damasio da Silva.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Taubateano ao Senhor Marcos
Roberto Damasio da Silva.
Parágrafo único. O título deverá ser entregue ao agraciado em solenidade
marcada pelo Presidente para esse fim.
Art. 2° As despesas com o cumprimento
deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas orçamentárias próprias, consignadas no orçamento da
Câmara Municipal, suplementadas se
necessário.
Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
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Câmara Municipal de Taubaté, 22 de
junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 657/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2022
Autoria: Vereador João Henrique
Dentinho
Concede o Título de Cidadão Taubateano
ao Senhor Padre Lorival João Back.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Taubateano ao Senhor Padre Lorival João Back.
Parágrafo único. O título deverá ser entregue ao agraciado em solenidade, na
forma que dispõe o caput do art. 3º do
Decreto Legislativo nº 11, de 28 de maio
de 1991.
Art. 2º As despesas com o cumprimento
deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas orçamentárias próprias
consignadas no orçamento da Câmara
Municipal de Taubaté, suplementadas se
necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 22 de
junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 658/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº 18/2022
Autoria: Vereador Rodson Lima Bobi
Concede o Título de Cidadão Taubateano
ao Senhor Johnny Flores Gonçalves.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Taubateano ao Senhor Johnny
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Flores Gonçalves.
Parágrafo único. O título deverá ser entregue ao agraciado em solenidade, na
forma que dispõe o caput do art. 3º do
Decreto Legislativo nº 11, de 28 de maio
de 1991.
Art. 2º As despesas com o cumprimento
deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas orçamentárias próprias
consignadas no orçamento do Legislativo, suplementadas se necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 22 de
junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
DECRETO LEGISLATIVO Nº 659/2022
Projeto de Decreto Legislativo nº
19/2022
Autoria: Vereador João Henrique
Dentinho
Concede a Comenda Jacques Félix ao
Padre Fabio dos Santos Modesto.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo:
Art. 1º Fica concedida a Comenda Jacques Félix ao Padre Fabio dos Santos
Modesto.
Parágrafo único. A Comenda será entregue ao homenageado durante a
sessão solene comemorativa ao aniversário da cidade de Taubaté.
Art. 2º As despesas com o cumprimento
deste Decreto Legislativo correrão por
conta de verbas orçamentárias próprias, consignadas no orçamento da
Câmara Municipal, suplementadas se
necessário.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra
em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 22 de
junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente
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Lei
LEI COMPLEMENTAR Nº 482, DE 22 DE
JUNHO DE 2022
Autoria: Vereador Adriano Coletor Tigrão
e Vereadoras Elisa Representa Taubaté e
Vivi da Rádio
Inclui dispositivo na Lei Complementar
nº 7, de 17 de maio de 1991, para especificar nova exceção aos casos em que é
vedada a outorga de permissões a vendedores ambulantes.
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
aprova e eu promulgo a seguinte Lei
Complementar, nos termos do § 2º do
artigo 37 da Lei Orgânica do Município de
Taubaté:
Art. 1º Esta Lei Complementar inclui dispositivo na Lei Complementar nº 7, de 17
de maio de 1991, para especificar nova
exceção aos casos em que é vedada a outorga de permissões a vendedores ambulantes no âmbito do município de
Taubaté.
Art. 2º O art. 670-A da Lei Complementar
nº 7, de 1991, passa a vigorar acrescido
do § 4º com a seguinte redação:
“Art. 670-A...
...
§ 4º Excetua-se da vedação do caput
deste artigo a outorga de permissão para
ambulantes que prestam serviço de lazer
infantil em praças e parques municipais,
em horários específicos, desde que preenchidos os requisitos exigidos pela legislação em vigor.”
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em
vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Taubaté, 22 de
junho de 2022.
Vereador Paulo Miranda
Presidente

Requerimento
SÚMULA E RESPOSTA
A íntegra dos requerimentos, as respostas
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e seus anexos estão disponíveis no site
camarasempapel.camarataubate.sp.gov.br
Requerimento N° 1493/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a poda da árvore localizada
na rua José Pedro da Cunha nº 181, no
Jardim Maria Augusta.
Of. nº 721/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a poda será inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1494/2022
Autor: Professor Edson
Solicita a poda das árvores localizadas na
rua Coronel Esdras Evilmerodach de Oliveira, no Quiririm.
Of. nº 721/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que a poda será inserida em sua programação de serviços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1495/2022
Autor: Professor Edson
Solicita que seja feita a limpeza e corte
do mato na calçada da rua Suíça, cruzamento com a rua Egito, no Jardim das
Nações.
Of. nº 721/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa
que o serviço foi executado.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1496/2022
Autor: Professor Edson
Requer o corte do mato e a limpeza do
playground e academia ao ar livre localizada ao lado da quadra de esportes do
bairro Paiol.
Of. nº 721/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa

que a limpeza encontra-se em execução.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1497/2022
Autor: Diego Fonseca
Requer informações sobre a ala de psiquiatria do H-Mut - Hospital Municipal de
Taubaté.
Of. nº 719/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela diretora-geral do Hospital
Municipal Universitário de Taubaté.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1498/2022
Autor: Neneca Luiz Henrique
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito para que
venha nos prestar informações relativas
ao Imposto Predial e Territorial Urbano –
IPTU – no período de 2018 a 2021.
Of. nº 726/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pelo Departamento de Receita,
da Secretaria de Finanças.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1499/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade de
transformar a rua Kenzo Kajita em mão
única.
Of. nº 730/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a rua Kenzo Kajita é uma
via que faz a ligação entre a rua Padre
Fischer e a avenida Francisco Barreto
Leme, importantes vias de acesso entre
os municípios de Taubaté e Tremembé.
Para torná-la mão única e ainda manter
sua função, seria necessária uma via paralela para compor um binário, fato que
não há. Por isso, no momento, fica impossibilitada a conversão para mão única
o sentido de circulação da rua.
Prefeito Municipal
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Requerimento N° 1500/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade de
instalar abrigos de ônibus na avenida Lycurgo Barbosa Querido.
Of. nº 730/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que no transporte público municipal não há percurso pela
avenida citada, porém, identificou-se
que somente o transporte intermunicipal
passa pelo local e possui baixa demanda.
Assim, mesmo diante do informado, a
Secretaria de Mobilidade Urbana irá deslocar a equipe de fiscalização do transporte público para acompanhamento e
verificação das situações que possam ser
melhoradas. Cabe destacar que a linha é
de responsabilidade da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São
Paulo, sendo uma empresa controlada
pelo Governo do Estado de São Paulo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1501/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre o Mercato Di
Quiririm.
Of. nº 730/2022
O diretor do Departamento de Desenvolvimento do Turismo, da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, informa que o Mercato Di Quiririm é um
bem público de responsabilidade compartilhada entre a Prefeitura de Taubaté
e os permissionários. Atualmente, o Departamento de Desenvolvimento do Turismo estuda formas de viabilizar um
projeto de revitalização do local, com
resultados que priorizem sua potencialidade turística.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1502/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre as equipes
4
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médicas e odontológicas que atuavam
nas mais de 50 Unidades Básicas de
Saúde distribuídas pelo nosso município
e como estão compostas atualmente.
Of. nº 730/2022
Encaminhamos por cópia as informações
prestadas pela Secretaria de Saúde.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1503/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre ferramenta de
diagnóstico escolar desenvolvida pelo
Governo Federal.
Of. nº 730/2022
A Secretaria de Educação comunica que
desde a criação do sistema PDDE Interativo, em 2012, fez adesão e participa
ativamente de todas as ações solicitadas pelos órgãos públicos federais em
relação a esta plataforma. Atualmente,
todas as unidades de educação infantil,
ensino fundamental e médio, unidades
de ensino integral e Escola Maestro
Fêgo Camargo, do sistema municipal
de ensino, estão em processo de preenchimento do diagnóstico solicitado pela
plataforma.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1504/2022
Autor: Serginho
Requer estudos sobre a possibilidade
de a Prefeitura Municipal beneficiar os
desempregados nos dias da eleição em
Taubaté, neste ano de 2022, com a gratuidade do transporte coletivo, no período das 7h às 18h, subsidiando o valor
da tarifa.
Of. nº 730/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana, por
meio do Departamento de Transporte
Público, informa que considerando que
atualmente a gratuidade do transporte
público não é subsidiada pela municipalidade e a queda abrupta de passageiros
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que o sistema de transporte público teve
motivada pela pandemia do covid-19,
infelizmente, em razão de a municipalidade subsidiar somente para o passageiro pagante, não há previsão legal para
que possa subsidiar a tarifa pública aos
usuários do transporte público para a
eleição de 2022. Cabe destacar que a Secretaria de Mobilidade Urbana subsidia
R$1,50 para todos os passageiros pagantes equivalentes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1505/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre enquadramento da população em situação de rua
nos programas de habitação de interesse
social no município.
Of. nº 730/2022
1- Há projetos em andamento para enquadrar a população em situação de ruas
nos programas de habitação de interesse
social em Taubaté? Se positivo, como
funcionarão esses projetos?
Atualmente não há nenhum projeto em
andamento para enquadrar a população em situação de rua em programas
habitacionais. Os programas que hoje
existem visam à aquisição de imóveis por
meio da faixa 1 do Programa Casa Verde
e Amarela.
2- As pessoas que vivem em situação de
vulnerabilidade social poderiam ser contempladas em projetos de habitação, visando a locação social?
Sim, desde que preencham os requisitos
impostos pelo Programa.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1506/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre empresas instaladas no HITT – Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté.
Of. nº 730/2022
A Secretaria de Desenvolvimento, Ino-
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vação e Turismo informa que no último
relatório do Hub constam listadas 13
startups pré-incubadas e 13 startups incubadas. Um startup é uma empresa
emergente, ainda desenvolvendo e aprimorando um modelo de negócio que
seja preferencialmente escalável, disruptivo e repetível. Após atingir essa maturidade, ao final da incubação no Hitt é
que estarão aptas a atuar no mercado.
Um dos objetivos da Sedint, em sintonia
com o Plano de Governo, é fortalecer e
articular o ecossistema de inovação de
nossa cidade e região. Foram retomados
os trabalhos do Conselho de Ciência e
Tecnologia, que terá como uma das finalidades implantar uma nova lei de
inovação, em sintonia com as leis mais
recentes que tratam do tema, como o
Marco Legal das Startups. Com isso terá
a base para a construção de projetos e
propostas que abarquem a participação
das startups do Hitt. A Sedint está sistematizando e estruturando o ferramental
necessário tanto quanto aos procedimentos quanto à legalização, para que as
startups possam em breve participar dos
projetos que envolvam suas expertises.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1507/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre doação de
materiais de construção.
Of. nº 730/2022
A Secretaria de Habitação salienta que é
responsável apenas por realizar a análise
socioeconômica do grupo familiar. Feito
isso, os processos são encaminhados
para a Secretaria de Obras para prosseguimento da demanda. Foi informado
pela Secretaria de Obras que as solicitações são incluídas em um cronograma
para serem atendidas assim que possível e de acordo com a disponibilidade
daquela Secretaria. O projeto inclusive
segue em desenvolvimento por esta Secretaria de Habitação, entretanto, não há
previsão para que seja implantado.
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Prefeito Municipal
Requerimento N° 1508/2022
Autor: Serginho
Requer informações sobre denominação
da UBS Mais Gurilândia.
Of. nº 730/2022
A Divisão de Atenção Básica da Secretaria de Saúde informa que a unidade de
saúde do bairro passou por reforma e revitalização em 2016, ou seja, na gestão
anterior e, está avaliando junto às unidades de saúde que estão sem placas
internas ou letreiros externos, para que
possam avaliar junto ao planejamento
de obras a elaboração. A denominação
dessa unidade até o momento é a UBS
Mais Gurilândia.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1509/2022
Autor: Talita Cadeirante
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito sobre o planejamento para revitalização das quadras de tênis localizadas
no Sedes.
Of. nº 731/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que é responsável pela manutenção das quadras de
tênis do município, contudo, quando
esta nova gestão assumiu o mandato, encontrou as quadras de saibro do Sedes
deterioradas. O município não tem condições de manter tal equipamento em
virtude de sua complexidade e cuidado
diário. Para tal, são necessárias frequentes reposições do pó de telha da
superfície, sendo preciso molhá-la para
mantê-la sempre úmida, garantindo a
maciez do piso, a firmeza do solo, por
meio da aplicação do rolo compressor,
equipamento não disponível, a fim de
evitar que o vento levante nuvens de pó.
O ideal é varrer e molhar a quadra duas a
três vezes ao dia. Não há mão de obra especializada e servidor disponível diaria-

mente no local. O planejamento é transformá-las em piso de concreto, como foi
feito na outra quadra que lá se encontra,
porém, não existe data e nem dotação orçamentária para tal. Vale lembrar que no
projeto Comum-Unidade em Ação são
oferecidas aulas de tênis para os munícipes em diversos lugares da cidade,
como: Sesc, Sedes, Clube da Volkswagen
e Ginásio da Vila São Geraldo.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1510/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a possibilidade de ser realizada a sinalização vertical em toda extensão da rua
Gino Biondi, no bairro Jabuticabeiras.
Of. nº 763/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que não executa serviços de sinalização viária dentro de loteamentos
fechados e acrescenta que cabe a ela
avaliar tecnicamente os projetos viários
que surgem de demandas desses loteamentos, em caso de aprovação ficará a
cargo das associações a implantação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1511/2022
Autor: Boanerge
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito
sobre a possibilidade de determinar que
a Secretaria competente realize estudos
técnicos visando melhorias no trânsito
da Av. Dom Pedro I, que dá acesso à Av.
Dr. José Luiz Cembranelli, no Parque Três
Marias.
Of. nº 753/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana está
elaborando estudos para confecção
do projeto de melhoria viária no canteiro central, na saída do túnel Emílio
Amadei Beringhs, no cruzamento com
a avenida Bandeirantes. Tal melhoria
refletirá no trânsito da avenida Dom
Pedro I e no acesso à estrada municipal
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Prof. Dr. José Luis Cembranelli.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1513/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudo para
que haja o recuo do canteiro central
na Av. Bandeirantes, próximo ao túnel
Emílio Amadei Beringhs.
Of. nº 764/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que está elaborando estudos para
confecção do projeto de melhoria viária
no canteiro central na saída do túnel
Emílio Amadei Beringhs no cruzamento
com a avenida Bandeirantes.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1514/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito, sobre a possibilidade de determinar a instalação de
semáforo no cruzamento da Av. Dom
Duarte Leopoldo e Silva com a Av. da Fraternidade, no bairro Ana Rosa.
Of. nº 764/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que serão realizados estudos para
a implantação de semáforo no local.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1515/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe
a Secretaria competente para que realize
estudo para colocação de academia de ginástica ao ar livre e campo de futebol na
área disponível na Av. Antônio Cândido
de Oliveira Filho, em frente à 1ª CIA do 5º
BPMI/I, Esplanada Santa Terezinha.
Of. nº 764/2022
A Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida informa que analisará
junto à Secretaria de Planejamento se
o local permite instalação dos equipa6
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mentos solicitados. Para a construção
de equipamentos públicos é necessário
projeto aprovado e previsão de dotação
na Lei Orçamentária Anual, bem como
disponibilidade de recurso financeiro.
Prefeito Municipal

A Secretaria de Obras informa que a solicitação será inserida em sua programação e, dentro das possibilidades, efetuará vistoria no local para análise da
possibilidade da realização do serviço.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1516/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito estudo para que
pedestres tenham facilidade em realizar
a travessia no entroncamento da rodovia
Oswaldo Cruz com a rua Primavera,
trecho Belém/Campos Elíseos.

Requerimento N° 1518/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações
quanto a dedetização de galerias e
bueiros da área central do município.

Of. nº 763/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que no trecho final da rodovia
Oswaldo Cruz será reforçada a linha de
retenção e implantada a sinalização horizontal de PARE, que entrará em sua
programação. Com respeito à travessia
para pedestres, o local indicado está situado em um trecho de curva à direita,
no sentido centro/bairro, de curva à esquerda, no sentido centro/bairro, e
curva à esquerda no sentido centro/BR116, além de ser saída e entrada para
duas rodovias com grande fluxo de veículos. Feitos esses apontamentos, a Secretaria de Mobilidade Urbana conclui
que a colocação de urna faixa de travessia no local indicado expõe em
risco os pedestres, pois se implantada
próxima às curvas prejudicaria a visão
dos motoristas em relação aos mesmos,
oferecendo a eles um tempo limitado de
reação, com vista a evitar acidente.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1517/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações que
direcione pessoal especializado para o
desentupimento e reforma do bueiro localizado na rua Vicente Batista, ao lado
do número 210, no Jardim Sandra Maria.
Of. nº 763/2022
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Of. nº 763/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que a EcoTaubaté realiza rotineiramente a limpeza de bocas de lobo
na área urbana, conforme cronograma
de serviços. O Controle de Animais Sinantrópicos informa que a aplicação
de venenos em larga escala não é recomendado para o controle de escorpiões,
devendo tais ações serem executadas de
forma pontual após criteriosa avaliação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1519/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a falta de sinalização horizontal e vertical em frente à Escola Municipal Profª.
Celina Monteiro de Castro, na Chácara
Silvestre.
Of. nº 763/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que a sinalização horizontal e
vertical será implantada no entorno da
EMEF Profa.Celina Monteiro de Castro,
na Chácara Silvestre, sendo que a execução entrará em sua programação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1520/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações sobre
a disponibilidade de vagas de creche na
rede pública.

ATOS OFICIAIS

Of. nº 763/2022
Cumpre-nos encaminhar por cópia as
informações prestadas pela Secretaria
de Educação.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1521/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito cópias do contrato, distrato e sanções impostas à empresa anterior responsável pelo estacionamento rotativo - Expark Soluções
em Trânsito Ltda.
Of. nº 763/2022
Seguem, por cópia, os documentos
solicitados.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1522/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações
sobre a realização de estudo para a instalação de redutor de velocidade na
rua António da Silva Lobo, próximo ao
número 1051, no Jardim Santa Teresa.
Of. nº 763/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana
informa que conforme recomendação do Ministério Público do Estado
de São Paulo, por meio do Ofício
15/2021 - 11º PJ/kcon Inquérito Civil
14.0678.0000009/10-6, recomenda-se
que a Prefeitura abstenha em proceder
a instalação de novos redutores de velocidade (lombadas e lombofaixas), sem
que antes seja justificada por estudo
técnicos. Na Resolução 600/2016, que
estabelece os padrões e critérios para
a instalação de ondulação transversal
(lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do art.
94 do Código de Trânsito Brasileiro,
“proíbe a utilização de tachas, tachões
e dispositivos similares implantados
transversalmente à via pública”, no art.
1° diz que: “a ondulação transversal
pode ser utilizada onde se necessite re-

Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

duzir a velocidade do veículo de forma
imperativa, nos casos em que estudo
técnico de engenharia de tráfego demonstre índice significativo ou risco
potencial de acidentes, cujo fator determinante é o excesso de velocidade
praticado no local e onde outras alternativas de engenharia de tráfego são
ineficazes”.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1523/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que seja viabilizado estudos
para manutenções necessárias na EMEF
Profª. Marisa Lapido Barbosa, localizada na rua Expedicionário Benedito
de Moura, 473-373 - Jardim Baronesa.

videncie a poda e retirada desse arbusto
e avalie a possibilidade de supressão
de algumas árvores. Com relação à reforma do prédio, será realizada a revitalização por meio da Ata de Manutenção
Predial, cujo certame licitatório ocorreu
em 20/5/2022, envolvendo a segurança
perimetral do prédio, manutenção nas
salas de aulas, banheiros e pintura de
todos os espaços.
Prefeito Municipal
Requerimento N° 1525/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito estudo
para colocação de semáforo de três
tempos no cruzamento das avenidas
Dr. Cesar Costa e Dr. Pereira Barbosa –
Vila Nogueira.

Of. nº 766/2022
A Secretaria de Educação informa
que a unidade será revitalizada por
meio da Ata de Manutenção Predial,
cujo certame licitatório ocorreu em
20/5/2022. Serão realizadas reformas
voltadas para a segurança da escola,
tais como: muros; alambrados; grades
e concertinas; manutenção nas salas de
aulas; salas administrativas; banheiros;
quadra e teatro, com a substituição
de materiais danificados e pintura em
todos os espaços.
Prefeito Municipal

Of. nº 764/2022
A Secretaria de Mobilidade Urbana informa que serão realizados estudos
para a implantação de semáforo três
tempos no cruzamento.
Prefeito Municipal

Requerimento N° 1524/2022
Autor: Richardson da Padaria
Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito para que sejam viabilizados estudos para manutenções necessárias na
Escola Maria de Lourdes Pereira Quintanilha, localizada na rua Ildefonso Ferreira dos Santos, nº 435 - Jardim Bela
Vista.

Requerimento N° 1527/2022
Autor: Paulo Miranda
Requer ao Exmo. Sr. Prefeito que designe o secretário de Serviços públicos
para que realize estudo para a instalação de um Posto de Entrega Voluntária – PEV no bairro Chácaras Ingrid.

Of. nº 766/2022
A Secretaria de Educação informa que
com relação à cerca viva foi solicitada à
Secretaria de Serviços Públicos que pro-

Requerimento N° 1526/2022
Autor: Moises Luciano Pirulito
Requer ao Sr. Prefeito informações
sobre a falta de materiais básicos de
limpeza na ESF do bairro Chácara
Silvestre.

Of. nº 764/2022
A Secretaria de Serviços Públicos informa que será avaliada a viabilidade
de instalação de um PEV no local
solicitado.
Prefeito Municipal
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Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

Contas do prefeito de 2019
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Processo TC – 004993.989.19-3 – Contas Anuais do Prefeito
Municipal referente ao exercício fiscal de 2019.

PARECER

I – Introdução
I.1. A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 1988, dispõe em
seu artigo 31 que a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal
mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal,
na forma da Lei.
Art. 31 ...
...
§ 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais
de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos
Municípios, onde houver.
§ 2º. O Parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve
anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da
Câmara Municipal.
§ 3º. As Contas do Município ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a
legitimidade, nos termos da lei.
I.2. Nos termos do Art. 9º, IX, da Lei Orgânica do Município de Taubaté, compete
privativamente à Câmara Municipal, tomar e julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Prefeito.
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I.3. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento, nos termos Regimento Interno da
Câmara Municipal de Taubaté:
Art. 49. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre todos os processos
relativos a assuntos de caráter financeiro, tributário e econômico, especialmente sobre:
(redação dada pela Resolução nº 218, de 19 de fevereiro de 2018)
...
II – a prestação de contas do Prefeito; (redação dada pela Resolução nº 142, de 12 de
novembro de 2009) ...
I.4. Compete ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos o inciso II, Art.
2º da Lei Complementar n°. 709/1993, apreciar e emitir parecer sobre a prestação anual de contas
da administração financeira dos Municípios, excetuada a do Município de São Paulo.
I.5. Nos termos da Lei Complementar nº. 1.110 de 14/05/2010:
Art.2º Compete ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado promover,
nesse específico âmbito de jurisdição, a defesa da ordem jurídica, objetivando, como
guarda da lei e fiscal de sua execução, assegurar a concreta observância, pela
Administração Pública, dos princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.
I.6. Nos termos do Art. 47 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taubaté, fui
designado relator pelo Presidente desta Comissão.
II – Relatório
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no uso de suas competências legais, através
do Processo TC – 004993.989.19-3, procedeu ao acompanhamento das Contas Anuais do Prefeito
Municipal relativas ao exercício fiscal de 2019, sendo que as análises da Auditoria da Fiscalização
da UR-7/DSF-IV foi desmembrada nos três períodos quadrimestrais em face do artigo 1º, § 1º da
Resolução nº 01/12.
As seguintes fontes documentais embasaram a Fiscalização:
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- Indicadores finalísticos componentes do IEG-M – Índice de Efetividade da Gestão
Municipal;
- Ações fiscalizatórias desenvolvidas por meio da seletividade (contratos e repasses) e da
fiscalização ordenada;
- Prestações de contas mensais do exercício em exame, encaminhadas pela Chefia do
Poder Executivo;
- Resultado do acompanhamento simultâneo do Sistema Audesp, bem como acesso aos
dados, às informações e às análises disponíveis no referido ambiente;
- Leitura analítica dos três últimos relatórios de fiscalização e respectivas decisões desta
Corte, sobretudo no tocante a assuntos relevantes nas ressalvas, advertências e recomendações;
- Análise das informações disponíveis nos demais sistemas do e.Tribunal de Contas do
Estado;
- Outros assuntos relevantes obtidos em pesquisa aos sítios de transparência dos Órgãos
Fiscalizados ou outras fontes da rede mundial de computadores.
Desta feita, o relatório elaborado foi encaminhado ao Chefe do Poder Executivo,
responsável pelas contas do período em exame, com o fito de auxiliar na correção de falhas,
indicando providencias a serem tomadas para tanto.
Ocorrências apontadas pela fiscalização in loco:
1 - Controle Interno
- Produção excessiva de documentos em papel, ensejando a utilização de sistemas
eletrônicos de expediente, como, por exemplo, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI),
desenvolvido pelo Tribunal Regional da 4ª Região (TRF-4);
- Arrecadação abaixo da prevista ao final do exercício, bem como déficit orçamentário;
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Consulte a ordem do dia no
Câmara Sem Papel

- A Liquidez Corrente, Liquidez Financeira e a Solvência em Longo Prazo abaixo de 1
(um), demonstraram que a Municipalidade não dispõe de recursos financeiros para honrar seus
compromissos;
- Adiantamentos concedidos para servidor realizar capacitação em função diversa da que
desempenha;
- Alguns sistemas de informação não possuem senha e usuários, provocando fragilidades
no sistema de informação;
- Informações do Portal da Transparência divergem do processado internamente pela
Prefeitura, notadamente as que se referem às metas da educação e da saúde municipal.
Insta consignar que, consta do relatório que não se pode afirmar que Chefe do Poder
Executivo tomou conhecimento das falhas e, tampouco, tomou as providências cabíveis para
saná-las.
2 - Planejamento – ÍNDICE C+ (baixo nível de adequação)
Destacaram-se NEGATIVAMENTE os seguintes itens referentes ao Planejamento do
órgão fiscalizado, ressaltando-se a inobservância reiterada, desde 2016, da ausência de
providências tempestivas por parte da Administração Municipal:
- Não houve divulgação das proposições/demandas apresentadas nas audiências públicas,
contrariando o disposto no artigo 6º, inciso I, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de
2011. Fato que inibe o monitoramento da inclusão e da implementação das demandas levantadas
pelos cidadãos.
- Não há levantamento de problemas, necessidades, deficiências do município por outros
meios que não sejam as audiências públicas, a exemplo de sugestões pela internet.
- Não há margem ou projetos destinados para programas originários de participação
popular.
- Não há mecanismos que permitam o monitoramento da inclusão e da implementação
das demandas levantadas nas audiências públicas de elaboração das peças orçamentárias e nem
de coleta de sugestões pelos órgãos de controle e pela sociedade.
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- O acompanhamento da execução do planejamento é realizado de forma descentralizada,
por cada setor, e não de forma macro e analítica pelo Gabinete do Prefeito.
- Não há emissão de relatórios mensais sobre a execução orçamentária para conhecimento
do Prefeito Municipal.
- Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessa atividade não têm
dedicação exclusiva na área.
- Não há relatórios mensais levados ao conhecimento do Prefeito sobre a execução
orçamentária.
- O monitoramento da execução orçamentária não serve de retroalimentação para o
replanejamento dos programas e metas das peças orçamentárias.
- A Prefeitura Municipal criou a Ouvidoria Pública Municipal. Entretanto, não
disponibilizou recursos para a operacionalização de suas atividades. A Ouvidoria não elaborou
Relatório de Gestão, infringindo o disposto no artigo 14, inciso II, Lei Federal n° 13.460, de 26
de junho de 2017.
- O confronto entre o resultado físico alcançado pelas metas das ações e os recursos
financeiros utilizados a partir de dados da Lei Orçamentária Anual (LOA), demonstram que
menos de 60% das metas possuem compatibilidade entre o resultado físico e os recursos
utilizados. Embora não exista um dispositivo direto que trate deste assunto, a questão de alcance
de resultados é abordada no artigo 165, § 7º, da Constituição Federal, que menciona a necessidade
de redução das desigualdades. Adicionalmente, para atender o Art. 1º, da Lei de Responsabilidade
Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), o planejamento das ações é essencial
para uma gestão fiscal responsável.
- A Prefeitura Municipal entregou documentos fora do prazo ou não entregou, em
desacordo com as Instruções nº 02/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vigentes
à época, bem como os Incisos do § 2 do artigo 35 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT, da Constituição Federal. Considerando ainda que, agenda 2030:
3 - Programas e Ações Prioritárias - DESCUMPRIMENTO
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Tendo em vista os deveres constitucionais prioritários em políticas públicas, notadamente
aqueles previstos no art. 198 (saúde) e art. 212 (educação), observou-se que, segundo dados
apurados pelo Sistema Audesp, tanto o ensino quanto a saúde municipal tiveram aplicações de
recursos abaixo da média estadual.
Seguem os resultados:
a) ENSINO MUNICIPAL
Não atendimento de 3 do total de 7 programas governamentais, equivalente a 42,85% de
desatendimento do planejamento.
Das metas não atingidas destacam-se:
a.1) Programa Merenda Nota 10, que aplicou - 47,33% do que consta na LDO.
b.1) Programa Educação para o Futuro que ficou -45,37% abaixo da meta.
Além desta situação da execução dos Programas Governamentais, notamos que os
investimentos no segmento do desporto escolar foram de R$ 1.009.072,19, considerando-se o
montante investidos em quadras poliesportivas, por aluno tem-se o valor de R$ 19,13 e por
unidade escolar o valor de R$ 25.226,80.
Neste sentido foi destacado a título comparativo os dados constantes da tabela abaixo:

Demonstrada disparidade na alocação de recursos entre políticas públicas, principalmente
as prioritárias, do ponto de vista do mandamento constitucional, e considerando ainda que os
valores gastos com a concessão de auxílios bolsa em outros entes são inferiores ao praticado por
Taubaté, tem-se que os gastos com o Ensino Municipal decresceram em relação à média do Estado
de São Paulo, conforme apurado pelo Sistema Audesp no período de 2016 a 2019.
b) SAÚDE MUNICIPAL
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Desatendimento de um dos principais programas governamentais, bem como o cômputo
geral do planejamento, não foi atendido (Despesa Liquidada x LDO). Mesmo com quatro ações
governamentais alcançadas, e até superadas, a execução financeira não foi suficiente para
suplantar o déficit geral desta Função de Governo (Saúde).
A execução do programa 1011 (Atenção secundária, urgência/emergência e hospitalar),
que visa ampliar o acesso à assistência de atenção especializada é um caso de falha de execução
do planejamento Déficit da Execução Orçamentária de R$ 48.524.607,54, correspondente a
5,39% em relação à arrecadação;
Por fim, frisamos que o relatório de atividades do Órgão, inserido no Sistema AUDESP,
informou que as metas reportadas na análise deste subitem do relatório de fiscalização, como por
exemplo, dos Programas 1011 (Saúde) e 2007 (Ensino), foram atingidas.
No entanto, é possível observar (abaixo) que a Administração considerou a análise
quantitativa (unidades de serviços) para este tipo mensuração. Tendo em vista que a LDO não foi
alcançada em termos financeiros, há consistente indicativo de que a qualidade dos serviços foi
prejudicada em 2019. Doc. A.2.1.2.

4 - Resultado da Execução Orçamentária:
Após solicitação de correção dos dados no Relatório de Instrução, com base nos dados
gerados via Audesp, o resultado da execução orçamentária da Prefeitura evidenciou déficit que
não se encontrou amparado em superávit financeiro proveniente do exercício anterior. Segundo
consta no relatório de fiscalização das Contas de 2018 (TC-004652.989.18) houve déficit também
naquele exercício, da ordem de 5,47%.
Alterações orçamentárias na ordem de 11,88% da Despesa Fixada, em patamar superior
ao previsto no art. 7º, inciso I, da Lei nº 5.466, qual seja 10%.
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4.1 – Resultados financeiros, econômicos e saldo patrimonial
Déficit orçamentário do exercício em exame fez aumentar, em 109%, o déficit financeiro
retificado do exercício anterior, embora tenha sido a Prefeitura alertada tempestivamente por 6
vezes, pelo Tribunal de Contas, agravando situação fiscal do município nos últimos quatro
exercícios.
4.2 – Dívida de curto prazo
Aumento de 15,92% no passivo financeiro em relação ao exercício anterior. Todavia,
quando se compara o estoque de dívida no passivo financeiro do exercício em exame com o de
2017 (R$ 111.218.196,41), segundo o processo de contas 2018, TC-004652.989.18, o incremento
é de 111%, ressaltando que, com esse resultado financeiro deficitário, constata-se que a Origem
não possui recursos disponíveis para o total pagamento de suas dívidas de curto prazo.
4.3 - Dívida de longo prazo
Considerável aumento na dívida de longo prazo, cuja origem é, majoritariamente, a
contabilização de empréstimos realizados junto à Cooperação Andina de Fomento (CAF), no
valor de R$ 86.529.950,00, no ano de 2019.
4.4 – Parcelamento de débitos previdenciários
A Prefeitura não possui parcelamento ou reparcelamento de débitos previdenciários junto
ao INSS e ao RPPS.
4.5 - Pendências junto ao Instituto de Previdência de Taubaté:
A Prefeitura possui obrigações em atraso na importância de R$ 66.391.491,23.
Não houve parcelamento dos débitos nos termos da Port. 333/2017 e, não obstante, o
Poder Executivo Municipal não tomou as devidas e corretas providências para a diminuição ou
ao menos, a equalização do déficit atuarial, pelo contrário a diminuição no valor dos repasses da
parte patronal e do aporte financeiro fez surgir um déficit da execução orçamentária antes
inexistente no Instituto de Previdência.
4.6 – Transferência à Câmara dos Vereadores:
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Descumprimento do disposto no inciso III, §2º do artigo 29-A da Constituição Federal,
pois foi transferido R$ 596.666,67 a menos do que o previsto incialmente, conforme se infere do
quadro abaixo:

5 – Análise dos Limites e condições da Lei de Responsabilidade Fiscal
5.1 – Despesa de Pessoal:
Transferências a outros órgãos para a execução de atividades finalísticas da
Administração, bem como ocorreram falhas na realização e pagamento de horas extras.
Superação de 90% do específico limite da despesa laboral (48,6%) por quatro
quadrimestres seguidos.
Inobservância da Prefeitura na determinação expressa do Tribunal de Contas nos julgados
anteriores, que não inclui os seguintes valores nas despesas de pessoal de 2019:
a) Repasses para a UNITAU, referentes a convênios;
b) Prestação de serviços médicos – Essencial Medicina;
c) Prestação de serviços administrativos – Milclean;
d) Prestação de serviços de enfermagem – Mara Silvia Pezinato EPP.
5.2 – Horas extras:
Descumprimento do artigo 189 da Lei Complementar nº 01/1996, e continuidade no
pagamento de horas extras de forma habitual e contínua a diversos servidores
6 – Aspectos sobre Recursos Humanos
6.1 – Contratação de pessoal por tempo determinado
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Convocação aleatória em concurso público, sem qualquer apresentação de documento
que comprove a convocação dos desistentes, e ainda que a Municipalidade se utilizou dos
Concursos Públicos nº 02/2015 e 03/2015 a fim de admitir cidadãos para prestar serviços a título
precário.
Apontou ainda a necessidade de acompanhamento da futura fiscalização neste sentido de
desligamento desses servidores, haja vista que o município possui histórico de manter em seu
quadro mesmo decorrido o prazo na legislação que disciplina as contratações por tempo
determinado.
6.2 – Continuidade do vínculo empregatício de servidores temporários
Reiterada prática de admissão de servidores provisórios para ocuparem cargos de
provimento efetivo, sem comprovar a necessidade transitória de excepcional interesse público,
pressuposto constitucional consoante o inciso IX, do artigo 37.
6.3 – Servidores com mais de duas férias vencidas
Contrariando o artigo 7°, inciso XVII da Constituição Federal, existem 137 servidores da
Prefeitura Municipal de Taubaté com mais de um período de férias vencidas e não gozadas, alguns
com 10 férias vencidas.
7 - IEG-M – I – Fiscal:
Observados apontamentos que transcendem mandatos eletivos e persistem no cotidiano
da administração municipal, tais como:
a) Planta Genérica de Valores;
b) Não adoção de alíquotas progressivas do IPTU e do ITBI;
c) Não há fiscalização automática para detectar contribuintes não emitentes de NFS-e;
8 – Dívida ativa:
a) Estoque da dívida evoluindo ano após ano, sendo que o patamar atual equivale a cerca
da metade da previsão orçamentária anual;
b) Percentual de arrecadação no exercício em exame foi de 7,46%, em relação ao
estoque da Dívida Ativa apurado no início do exercício examinado e seu
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cancelamento foi 12,71%, ou seja, a Prefeitura cancela mais os débitos do que
efetivamente o arrecada;
c) Dos dez maiores devedores do município oito permaneceram os mesmos de
exercícios anteriores, conforme apurado pela fiscalização, demonstrando a
tempestiva necessidade de maiores esforços arrecadatórios junto aos mesmos;
d) Há reiteradas recomendações de exercícios anteriores como contas 2013 e 2014 de
direcionamento de maiores esforços arrecadatórios no município, o que não se
concretizou no exercício de 2019 pelos números em questão.
9 - Débitos com Agentes Políticos
Apontamento de existência de débitos inscritos em Dívida Ativa dos ex-agentes políticos,
Srs. José Bernardo Ortiz e Roberto Pereira Peixoto.
10 – Restos a pagar não pagos até 31/01 do exercício seguinte ao de referência
A Prefeitura deixou de pagar até 31/01/2020 a importância de R$ 3.092.769,23 em
despesas com o ensino, expurgando esse valor do cômputo do percentual de 25% previsto no art.
212 da CF.
11 – Despesa com inativos
Gastos com inativos, em desacordo com o art. 70 da LDB e com a jurisprudência do
Tribunal de Contas.
12 – Vagas no Ensino
Existe demanda de 1.026 crianças que não foi atendida no nível ensino infantil,
representando 23,36% da procura total por vagas, contrariando o inciso XXV do Art. 7º e o inciso
IV do Art. 208 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; o inciso II do Art. 4º
e o inciso V do Art.1 da Lei Federal Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; o inciso IV do Art. 54
da Lei Federal Nº 8.069, de 13 de julho de 1990; e da Meta 1 da Lei Federal Nº 13.005, de 25 de
junho de 2014.
13 - IEG-M – I-EDUC
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O índice do município caiu de B para C+, pois não foram atendidos os itens do quadro
abaixo:

Município não alcançou quatro de cinco metas do Plano Nacional de Educação,
notadamente nos níveis de ensino Infantil (Creche) e ensino médio.
Não foram atendidos os quesitos 3.16, 3.19, 3.20, 3.21.2, 3.21.3, 3.24, 3.30.3, 4.18, 4.19,
4.20.2, 4.20.3, 7, 15, e 17, impactando as metas 4.1 e 4.2 dos ODS da ONU.
Houve divergência entre as informações respondidas pelo Órgão no Questionário do iEGM e as informações franqueadas na fiscalização, no tocante às premissas utilizadas na
definição do indicador de desempenho escolar.
Foram constatadas na aferição do i-EDUC diversas falhas na gestão do ensino escolar,
em todos os níveis, notadamente:
a) Elevados percentuais de temporários trabalhando nos diversos níveis escolares;
b) Elevado índice de rotatividade de professores na rede de ensino;
c) Taxas de absenteísmo docente que supera mais do que o dobro da média estadual;
d) Divergência entre diversos dados fornecidos pela Municipalidade e aqueles apurados
pelo Censo Escolar;

Câmara Municipal de Taubaté, 22.6.2022 - Boletim Legislativo nº 1457

19

ATOS OFICIAIS

Consulte os requerimentos no
Câmara Sem Papel

e) Nem todos os professores possuem formação superior específica;
f) A carga horária de capacitação de docentes foi menor do que 20h/pessoa;
g) Dimensões físicas das salas de aulas por aluno contrariam recomendação do Conselho
Nacional de Educação;
h) Nem todas as escolas possuem quadras poliesportivas cobertas.
14 – Falhas observadas na Fiscalização ordenada
a) Há condutores que não possuem comprovante de aprovação em curso especializado de
transporte escolar, nos termos do item 6.2 do Anexo II da Resolução CONTRAN nº 168/04;
b) Há condutores que cometeram infrações graves ou gravíssimas ou são reincidentes em
infrações médias durante os 12 (doze) últimos meses;
c) Há condutores que não apresentaram certidão negativa do registro de distribuição
criminal, relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores dentro do prazo
de validade.
15 – Outras Constatações
Apenas 9 de 119 educandários (menos de 10%) do município possuem Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros.
16 - IEG-M – I Saúde
Não há Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) elaborado e implantado para seus
profissionais de saúde, conforme recomenda o inciso VI do art. 4º da Lei Federal nº 8.142, de 28
de dezembro de 1990.
A Prefeitura Municipal não disponibiliza serviço de agendamento de consulta médica nas
UBSs de forma não presencial.
Não há protocolos de regulação de acesso formalizados, contrariando o inciso IV do
Anexo I da Deliberação CIB (Comitê Intergestores Bipartite) nº 6, de 08 de fevereiro de 2012, e
o inciso IV do § 1º do Art. 8º da Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde
constante no Anexo XXVI da Portaria de Consolidação nº 2 do Ministério da Saúde, de 28 de
setembro de 2017.
A Prefeitura Municipal não utiliza o Sistema Ouvidor SUS ou sistema equivalente,
contrariando o disposto no Art. 116 da Portaria de Consolidação nº 1 do Ministério da Saúde, de
28 de setembro de 2017.
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17 – Plantões médicos
Há médicos trabalhando em regime superior a 24 horas contrariando a Resolução
CREMESP nº 90 de 21/03/2000, art. 8º. 66.
Ineficiência nos atendimentos médicos quando comparados com seus pares no mesmo
período.
18 - IEG-M – I-AMB)
A Prefeitura não possui Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
(PGRCC) desatendendo a resolução CONAMA 307/2002.
19 - IEG-M – Cidade
O conceito do município caiu de B para C+.
Não foram atendidos os quesitos 2.2, 5.5, 7, impactando as metas 11.B E 11.5, dos ODS
da ONU.
20 – A Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência Fiscal
Os sítios da Prefeitura Municipal e da FUNVIC não apresentam informações
suficientemente detalhadas sobre o financiamento do Voleibol municipal, em afronta ao art. 3º,
inciso IV do art. 7º c/c inciso IX do art. 4º da Lei de Acesso à Informação, no tocante ao máximo
de detalhamento da informação primária.
21 – Fidedignidade dos dados informados ao Sistema AUDESP
Divergência entre os dados da receita prevista na LOA e o Relatório de Instrução.
22 - IEG-M – I-GOV TI
A área ou departamento de TI existente não disponibiliza recursos orçamentários e de
pessoal suficiente para exercer suas atividades;
Os servidores não recebem treinamento suficiente para utilizar os novos softwares
adquiridos;
Não existe Plano de Continuidade de Serviços de TI no Órgão, conforme recomenda o
item 14.1.3 da norma ABNT NBR ISO/IEC 17799;
Não foi realizado inventário atualizado dos ativos de TI na Prefeitura Municipal;
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Não há integração entre o sistema de contabilidade e o sistema de dívida ativa, ou seja,
na inscrição em dívida ativa, o lançamento não é automaticamente contabilizado nos Balanços da
Prefeitura Municipal;
A Prefeitura Municipal possui sistemas terceirizados (desenvolvido e mantido por
empresa terceirizada). A base de dados fica sob a gestão direta da empresa.
23 – Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal de
Contas
Não atendimento a recomendações dos exercícios de 2016 e 2017.
24 – Convênios Prefeitura x Unitau – Análise de Prestação de Contas
Em relação aos Convênios nº 14.882/17 referente ao gerenciamento do Ensino Integra, e
nº 62834/17 do Ensino Infantil), ambos celebrados com a Unitau foram observadas as seguintes
falhas:
a) Ausência de metas objetivas no termo de convênio;
b) Falta de autorização para aplicação de recursos no exercício seguinte;
c) Prestação de contas sem comprovação documental dos gastos evidenciados no
demonstrativo integral de receitas e despesas, sem demonstrações financeiras da entidade
conveniada e sem extratos bancários emitidos pelo banco e conciliação bancária de dezembro de
2014;
d) Ausência de identificação, nos documentos originais de despesa, da entidade, da fonte
do recurso e do ajuste respectivo;
e) Pagamento de despesas de pessoal por meio de convênios, como forma de burlar o
limite de despesa de pessoal previsto no artigo 169, caput, da CF, estabelecido no artigo 20, III,
“b”, da LRF;
f) Falta de fiscalização adequada dos recursos repassados e da execução do convênio por
parte da Prefeitura;
g) Descumprimento dos princípios da moralidade e eficiência, insculpidos no artigo 37,
caput, da CF, bem como do princípio da transparência na gestão fiscal, previsto no artigo 1º, § 1º,
da LRF.
Transferências a menor valor para a Fundação Universitária de Taubaté da ordem de R$
para execução do objetivo R$ 7.472.917,81;
Não houve comprovação da aplicação do importe de R$ 5.071.264,57 pela UNITAU;
Pagamento de notas fiscais em duplicidade e nos dois convênios;
Pagamento de bolsistas cujos relatórios de atividades indicaram desempenho de
atividades burocráticas e a existência de diferença entre o os valores expressos nos relatórios de
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prestação de contas da UNITAU e o Balanço Orçamentário, por emitido pela mesma, da ordem
de R$ 2.512.126,37.
25 – Vôlei Taubaté
Repasses de R$ 3.459.080,00, em 2019, proveniente do Fundo de Esporte Amador de
Taubaté direcionada para custear salários de atletas e demais profissionais a equipe de voleibol
masculino, além de outros valores repassados a equipes que sujeitas à caracterização profissional,
como o handebol masculino, em violação às Leis Complementares nº 3986/2006 (nacional) e nº
323/2013 (municipal) e ao Decreto nº 13515/2015.
Pagamento de bolsa auxílio a atletas acima dos efetuados por outros entes da federação,
no mesmo período, em valores muito inferiores ao do município em exame, além de salários
equivalentes aos pagos aos jogadores de Taubaté que estão próximos de uma das principais ligas
da Europa, fatores que descaracterizam a condição de não profissionais.
Ausência de comprovação de interesse público para tais repasses, não estão sendo
atingidas em sua integralidade, tais como despesas com locação de veículos, hospedagens,
inscrições e competições, arbitragens, da ordem de R$ 1.809.510,00 em 2019.
Não há fontes de informação, nem documental, nos sítios oficiais, que permitam aferir o
exato percentual de recursos aplicados no Vôlei Taubaté, sejam eles originados em receitas
privada ou pública, em desapreço ao art. 3º da Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de acesso à
informação).
O volume total de recursos aplicados no voleibol indica que existe infraestrutura e salários
nos níveis profissionais equivalentes aos da liga italiana desta modalidade esportiva, afastando a
caracterização de esporte não profissional.
26 – Construção da Arena de Rugby
Obra pública com indícios de direto favorecimento a um clube privado.
Violação ao Art. 55, I, da Lei 8666/1993 tendo em vista que o objeto em questão não
abarca a construção de uma arena, e sim de vestiários e sala administrativa para utilização do
“Taubaté Rugby Clube”.
Deficiências no planejamento, considerando que está se dando a construção de vestiários
sem que haja no local um campo para a prática do esporte.
27 – Construção de Vestiário no Campo do Jaraguá
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Existência em imóvel público de propagandas que não são oficiais do município de
Taubaté.
Impropriedades diversas entre o executado e o contratado.
28 – Condições do Paço Municipal
O Paço Municipal não possui AVCB. H.3.7.
29 – Obras atrasadas
Há indicativo de que está havendo dificuldade de ordem físico-financeira para a
conclusão de obras, em desapreço ao art. 66 da lei de Licitações.
Os agentes da fiscalização findaram o relatório listando 96 apontamentos à Prefeitura,
que pediu vistas dos autos em 18 de dezembro de 2020 e apresentou justificativas em 24 de
fevereiro de 2021.
Á fls. 6261/6273 o Ministério Público de Contas opinou pelo prosseguimento do feito,
com emissão de PARECER PRÉVIO DESFAVORÁVEL, com recomendações, vez que as
Contas de Governo não se apresentaram dentro dos parâmetros legais e dos padrões esperados
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
III – Conclusão
Em que pese a Fiscalização realizada durante a auditoria in loco tenha detectado e
elencando 96 irregularidades nas Contas do exercício de 2019, que foram colocadas à análise da
Assessoria Técnica Jurídica do TCE-SP e levada a vistas do Ministério Público de Contas, que
opinou pela desaprovação das mesmas e, ainda que, no Parecer do Conselheiro e Relator, referente
às Contas do exercício de 2019, tenha sido apontado que o Município apresentou quedas em todos
os quesitos do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, a E. Corte do TCE-SP, decidiu pela
emissão de parecer favorável à aprovação das Contas da Prefeitura de Taubaté, exercício 2019,
após considerar as contrarrazões da defesa e da sustentação oral feita pelo Senhor Prefeito
Municipal, com o que não pode concordar este relator, pelas razões aduzidas acerca dos itens a
seguir:
Controle Interno:
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Observa-se que no relatório da decisão do Tribunal de Contas, há o apontamento de falta
de regulamentação, em contrariedade ao disposto no artigo 31 da Constituição Federal e ainda de
ausência de informação sobre a regularização das faltas apuradas, todavia, contrariando o seu
próprio relatório, que acompanhou o Órgão Técnico, o relator decide pela aprovação das contas.
Planejamento – ÍNDICE C
Destaca-se negativamente o índice de efetividade do planejamento municipal de Taubaté.
O parâmetro é negativo (faixa C) desde o exercício de 2016, o que demonstra que mesmo com os
reiterados apontamentos desta Corte de Contas, há carências de tempestivas providências por
parte da administração municipal neste aspecto, e mesmo diante desse apontamento o relator
decidiu pela aprovação das contas.
Descumprimento de ações prioritárias
É nítido que diante dos vultuosos investimentos no Vôlei Taubaté, houve desatendido o
inciso II, art. 217, da Constituição Federal, que preconiza que o desporto educacional é
prioritário e o de alto rendimento em casos específicos.
Houve ainda afronta ao princípio da ação planejada e transparente no exercício (§1º, art.
1º, LRF) pois o município, conforme será visto na perspectiva B, passou de uma situação de
superávit em 2016, para uma situação de déficit financeiro, em 2019, da ordem de R$ 154
milhões.
Além disso, acumulam-se quatro exercícios consecutivos de déficit orçamentário,
verificando-se em 2019 mais de R$ 3 milhões de restos a pagar no ensino, os quais não foram
pagos até 31/01/2020, bem como existem incorreções na cobrança da dívida ativa, falha relativa
à falta de comprovação de aplicação de valores, nas prestações de contas da UNITAU, profusos
recursos direcionados ao esporte de alto rendimento que, no total somaram mais de R$ 8 milhões
falhas na construção de uma arena Rugby, financiamento de 60 milhões de dólares junto à agência
de fomento, atrasos em obras, inclusive do Ensino e Saúde Municipais.
Ante todo o exposto, ainda que comprovada a inobservância ao princípio da ação
planejada e transparente (§1º, art. 1º da LRF) no que se refere às competências constitucionais
prioritárias, os Conselheiros acompanharam o voto do relator e emitiram Parecer Favorável às
contas da Prefeitura Municipal de Taubaté.
Execução Orçamentária
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O déficit existente, e persistente, se dá em razão da estimativa de receita não corresponder
a arrecadação, o que poderia ter sido corrigido com a elaboração da Planta Genérica de Valores,
a qual não é revista há mais de duas décadas, e em contrapartida foi realizado um empréstimo de
60 milhões visando melhorias do município, porém sem planejamento futuro, haja vista que o
contrato do CAF não tem seguro que proteja Taubaté da alta do dólar, e é sabido que, ao longo
dos anos, houve um aumento de quase de 100% do valor estimado no início do contrato, que era
de R$ 3,27 e hoje atinge a monta de R$ 5,12, e ainda há mais um agravante apontado pelos agentes
fiscais, quais sejam “OBRAS ATRASADAS”, com indícios de dificuldade físico-financeira para
conclusão de obras, em detrimento ao disposto no artigo 66 da Lei de Licitações.
É dizer, o Gestor não tomou providências para aumentar a arrecadação, contraiu um
empréstimo em dólar para execução e obras e as obras estão atrasadas, e ainda assim, a Nobre
Corte de Contas aponta para a aprovação das contas apresentadas pela Prefeitura em 2019.
Parcelamento de débitos e pendencias junto ao IMPT:
A Prefeitura não possui parcelamento ou reparcelamento de débitos previdenciários junto
ao INSS e ao RPPS. Listamos abaixo 7 processos ajuizados movidos pelo IPMT, nos últimos 12
anos, em face da Prefeitura Municipal de Taubaté, todos eles se referem à cobrança judicial de
dívida existente do Município com esta Autarquia Previdenciária.

Por mês, a Prefeitura deveria repassar ao instituto cerca de R$ 8,4 milhões, sendo R$ 2,6
milhões referentes à contribuição descontada dos servidores, referente a 11% do salário; R$ 4,7
milhões referentes à contribuição patronal de 22% sobre a folha de pagamento; e R$ 1,1 milhão
de aporte extra. A partir de junho de 2019, os repasses foram de aproximadamente R$ 5 milhões
– a Prefeitura estaria repassando integralmente o valor referente à contribuição dos servidores,
50% da contribuição patronal e nada do aporte extra.
A questão é: tal fato não foi considerado pela Nobre Corte de Contas por ocasião de
emissão de parecer favorável? Pois hoje é claro como luz solar a situação do IPMT que, se atual
gestão não viesse se empenhando em resolver, o caminho seria a extinção do Instituto.
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Repasse à câmara
A Lei Orçamentária versa claramente sobre a obrigação do executivo em repassar à
Câmara de Vereadores 5% (cinco por cento) do orçamento previsto ao executivo municipal para
as cidades que possuam entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes.
O relator aponta este descumprimento na página 3 de seu relatório (vide quadro abaixo)
e enquadra esta ação no inciso III, do § 2º, do artigo 29-A de nossa Carta Magna apontando crime
de Responsabilidade.

§ 2º Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:
I - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;
II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês;
III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.
Contudo, depois de apontar este descumprimento e a gravidade desta ação em seu
relatório, em seu voto, no item “Transferência à Câmara de Vereadores”, na página 11, no quadro
de resumo (vide abaixo) onde aponta os itens e seus resultados, o próprio relator diz que a
transferência ao legislativo foi REGULAR, contradizendo seus próprios apontamentos
anteriores.
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Extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal

Destaco aqui dois pontos: Despesa com Pessoal, que apresenta superação de 90% do
específico limite da despesa laboral (48,6%) por quatro quadrimestres seguidos, e falhas na
realização e pagamento de horas extras.
É gritante o desprezo da Prefeitura em acatar a determinação expressa do Tribunal de
Contas nos julgados anteriores, vez que insiste em não contabilizar a remuneração de pessoal
advindas dos convênios vigentes com a UNITAU, em afronta ao art. 22, §1º da Lei de
Responsabilidade Fiscal, sendo certo que a inclusão a ser realizada nos 3º quadrimestres é no
valor de R$ 37.808.757,43.
No tocante ao pagamento de horas extras pagas, que somam o total de R$ 5.985.953,33,
estas pendem de comprovação da ocorrência de situações excepcionais, violando os princípios do
planejamento previsto no art. 1º da LRF, do princípio da eficiência, constante do art. 37, caput da
CF/88 e o art. 189 da Lei Complementar nº 01/1996, alterada pela Lei Complementar nº 276/2012.
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Imperioso frisar que, houve realização de horas extras antes da autorização formal para
tanto, em desacordo com o art. 189 da Lei Complementar nº 01/1996, e é de notório conhecimento
que existe uma Ação Civil Pública tramitando no Poder Judiciário para apurar essas falhas, que
geram passivo contingente para o Município de acordo com a Súmula nº 291 do TST.
Os agentes técnicos apontaram ainda que essas horas extras eram realizadas
constantemente pelos mesmos servidores, mas os Conselheiros, mesmo munidos dessa
informação, exaram parecer pela aprovação das contas.
Aspectos de Recursos Humanos
De forma breve relatarei temas muito importantes, um deles é questão de convocação
aleatória de determinado concurso público, o que afronta os princípios da impessoalidade,
legalidade e eficiência, contidos no caput do art. 37 da CF, e ainda que a Municipalidade se
utilizou dos Concursos Públicos nº 02/2015 e 03/2015 a fim de admitir cidadãos para prestar
serviços a título precário.
Os agentes fiscais que lavram o relatório utilizam como exemplo o caso dos psicólogos
nomeados para tomar posse, frisando que 31º colocado foi convocado, bem como o 33º e o 34º,
todavia, não ficou comprovado que a candidata classificada no 32º lugar, foi convocada,
tampouco foi fornecido pela Prefeitura qualquer documento neste sentido.
Os i. Agentes ainda fazem um alerta: que a próxima fiscalização acompanhe o efetivo
desligamento dos servidores após decorrido o prazo na legislação que disciplina as contratações
por tempo determinado, tendo em vista que o Município possui histórico de possuir em seus
quadros centenas de servidores que foram admitidos nesta condição, mas que até hoje não
exonerou muitos destes funcionários.
Ora, atendemos diariamente esses servidores temporários em nossos gabinetes, que
embora contratados temporariamente, estes vêm desempenhando função de natureza permanente,
mas não possuem qualquer segurança jurídica em seus contratos, podendo ser desligados a
qualquer momento.
Através da Ação Civil Pública nº 1008283-75.2014.8.26.0625, foram apontadas falhas e
exigidas providencias no tocante à situação desses servidores temporários, e mesmo após o
trânsito em julgado e extinção da ação, considerando que em sua defesa a Municipalidade afirma
que regularizou essa situação, é possível constatar que a ocorrência persiste.
Outro ponto que merece destaque é a extensa relação de servidores da Prefeitura
Municipal de Taubaté com mais de um período de férias vencidas e não gozadas, contrariando o
artigo 7°, inciso XVII da Constituição Federal. São 137 servidores nessa situação, dois deles com
10 períodos de férias vencidos, o que coloca o município em risco da indenização dobrada dos
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valores devidos e da elevação do passivo trabalhista pela inadequada gestão dos recursos
humanos, infringindo os seguintes os artigos 230 e 231 da Lei Complementar nº 01/1990,
Art. 230. O servidor gozará, obrigatoriamente, 30 (trinta) dias
de férias por ano, concedidas em 2 (dois) períodos iguais, se
assim forem requeridas, de acordo com a escala organizada pela
Chefia imediata.
§ 6º O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão e o
servidor aposentado, perceberão indenização relativa ao período
das férias a que tiverem direito e ao período incompleto, na
proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício,
ou fração superior a 14 dias, calculados com base na
remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório ou
portaria de aposentadoria.
Art. 232. É proibida a acumulação de férias, salvo por
imperiosa necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 2
(dois) períodos, atestada a necessidade pelo chefe imediato do
servidor.
Diante de todos esses fatos ocorridos e comprovados não somente pelo Órgão Técnico,
mas também no âmbito judicial, o Tribunal de Contas entende pela regularidade das contas.

Planta Genérica de Valores
Mesmo com o advento da Lei Complementar 68/1997, até a presente data não foi
realizada a sua atualização, então temos um período de 22 anos de defasagem, o que com certeza
não foi considerado pela Nobre Corte de Contas por ocasião de sua decisão.
E por último, e não menos importante temos o Vôlei Taubaté.
Sobre este tema o Tribunal de Contas de São Paulo discorre por dezenas de páginas
demonstrando inequivocamente que houve um investimento exagerado em um único esporte, no
caso o Volleyball, fato este que trouxe prejuízo para outros esportes e inclusive para a educação
da cidade como mencionado no item do Descumprimento de ações prioritárias.
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Veja, a título de “bolsa auxílio”, com recursos exclusivos do “Fundo de Assistência do
Esporte Amador de Taubaté”, foi direcionada a quantia de R$ 3.615.470,00 (Três milhões,
seiscentos e quinze mil, quatrocentos e setenta reais) para cerca de 30 modalidades esportivas
conforme quadro abaixo.

Por outro lado, o esporte de alto rendimento, no caso o Vôlei Taubaté recebeu sozinho
3.459.080,00 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, e oitenta reais) do FADAT,
conforme página 115 do relatório do TCESP.
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E não é só, se somarmos esse montante aos gastos com hospedagens e alimentação
luxuosas, como se infere do relatório técnico do TCESP, temos o dispêndio de R$ 5.268.59,00,
destinado somente a uma modalidade esportiva.
É isso mesmo, a municipalidade, além de conceder bolsa atletas FADAT em valor
exorbitante, a nível de seleção Italiana como menciona o relatório técnico, ainda arcava com taxas
expressivas com as comodidades abaixo relacionadas:
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Este fato por si só chama a atenção e mostra a disparidade de tratamento e privilégios de
uma modalidade em detrimento de atividades amadoras, de base, juvenis, que são os reais
objetivos do fundo municipal de esporte amador.
É sob esse prisma, temos que, conforme apontamento muito bem colocado pelos Agentes
Fiscalizadores, a Lei Complementar nº 323/2013 possibilitou o incentivo fiscal ao desporto não
profissional com base em isenção parcial de até 50% do ISSQN ou IPTU devidos pelo
contribuinte no exercício fiscal em que o projeto foi financiado.
Temos ainda que a Lei Orçamentária Anual de 2019 estipulou um montante de R$
6.000.000,00 somente para o desporto de alto rendimento.
Indaga-se se os Nobres Conselheiros se atentaram a seguinte citação contida no relatório
técnico:
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“Considerando a relevante quantia de mais de R$ 6 milhões a título de bolsas para atletas,
muitos destes caracterizadamente não amadores, ponderamos que tais fatos, s.m.j., não coadunam
com o objetivo da ação pública, qual seja, a utilização do esporte como meio de inserção social e
instrumento para melhora de saúde e qualidade de vida. O que se nota é a busca pelo
entretenimento público, divulgação da cidade, autoestima e propagação de valores que, como
observado, não há pleno alcance.
Diante disso concluímos que, o Vôlei Taubaté trata-se de atividade profissional,
desviando-se das finalidades legais utilizadas pela Municipalidade para custear a modalidade.

IV - Parecer
Este relator pondera que, conforme dispõe a Carta Magna, o Tribunal de Contas do Estado
é um órgão auxiliar das Câmaras Municipais, a quem cabe a decisão final sobre aprovação ou
reprovação das Contas do Prefeito Municipal, sendo esta, de fato, o Poder responsável pela
fiscalização do Município.
Assim sendo, após análise detalhada das ocorrências registradas pela fiscalização in loco
e pelas considerações do órgão técnico jurídico do TCE-SP, bem como da manifestação do
Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, cuja competência junto ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo é de promover neste especifico âmbito de jurisdição, a defesa da
ordem jurídica, objetivando como guarda da lei e fiscal de sua execução, assegurar a concreta
observância, pela Administração Pública, dos princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, exaro PARECER CONTRÁRIO à
aprovação das Contas da Prefeitura Municipal de Taubaté, referente ao exercício fiscal de 2019,
em consequência das irregularidades insanáveis que apontam forte indícios de dolo ao erário
público, restando até hoje, ainda que decorridos três anos, em prejuízo à qualidade de vida da
população de Taubaté.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
A CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ DECIDIU e eu promulgo o seguinte Decreto
Legislativo:
Art. 1º Fica rejeitado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
sobre as contas do Prefeito Municipal de Taubaté referente ao exercício de 2019.
Art. 2º O presidente da Câmara Municipal de Taubaté comunicará a decisão na forma do
art. 226 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Taubaté.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
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