CÂMARA MUNICIPAL
_ . .~~ DE RIDENÇÃO DA SERRA -SP
DECRETO LEGISLATIVO N2 01, DE 12 DE ABRIL DE 2022.

Dispõe sobre a aprovação com ressalvas das Contas
Municipais da Prefeitura de Redenção da Serra relativas ao
exercício econômico-financeiro de 2019, acompanhando o
parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo.

Eu, ANTONIO CARLOS FREITAS NOGUEIRA, Presidente da Câmara Municipal de
Redenção da Serra - SP, no exercício das atribuições legais, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu promulgo este Decreto Legislativo:
Considerando que a controladoria interna do Poder Executivo é exercida por cargo
comissionado e não efetivo, contrariamente aos entendimentos jurisprudenciais, bem
como porque os apontamentos relatados pelo controle interno não vinham sendo
cumpridos;
Considerando o Índice da Efetividade da Gestão Municipal que ficou em baixo nível de
adequação;
Considerando a precariedade do controle de ponto dos funcionários, bem como a falta
de controle adequado de horas extras realizadas;
Considerando a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos a maior pelos
secretários municipais e vice-prefeito;
Considerando o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação às
Contas Municipais referentes à 2019;
Considerando o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo favorável
com ressalvas.
Art. 12 Ficam consideradas aprovadas com ressalvas as Contas da Prefeitura Municipal
de Redenção da Serra do Exercício Econômico-Financeiro de 2019.
Art. 22 Recomenda-se ao Poder Executivo que sempre adote providências quanto aos
apontamentos do controle interno, bem como envide esforços para criar cargo efetivo
para o setor.
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Art. 32 Recomenda-se ao Poder Executivo que adote providências efetivas para
controle adequado do ponto de todos os funcionários do Município, em todas as
Secretarias, bem como melhore o controle de realização de horas-extraordinárias.

Art. 42 Que determine a atual gestão a intimação dos secretários e vice-prefeito
relacionados no parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
- TC-004808.989.19-8 - para que efetuem a devolução dos valores recebidos a maior
ou que providencie a abertura do competente processo administrativo, com posterior
inscrição em dívida ativa.
Art. 52 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.
Registre-se, publique-s

ANTONIO CARLOS FREITAS
NOGUEIRA
Presidente

