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PORTARIA N. 54, 

DE 24 DE MARÇO DE 2021 

 

INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA, A 

TEOR DO CONTIDO NA SENTENÇA PROFERIDA NO 

PROCESSO 00019530.989.17-7 PELO EG. TRIBUNAL DE 

CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DETERMINAR 

A ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA 

REGULARIZAÇÃO DOS APONTAMENTOS E NÃO 

REPETIÇÃO DAS FALHAS COLETADAS NO JULGADO  

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape, no uso das prerrogativas que 

lhe são conferidas por lei,  

CONSIDERANDO o princípio da eficiência administrativa prevista no “caput” 

do art. 37 da Constituição Federal, o contido no art. 71, IX, também da Carta Política e o 

previsto no inciso XIII do art. 2º da Lei Complementar estadual 709, de 14 de janeiro de 1993; 

CONSIDERANDO o estabelecido no art. 22 do Decreto-lei 4.657, 04 de 

setembro 1942, que instituiu a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, segundo o 

qual, na gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as 

exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados;    

CONSIDERANDO o decidido no processo 00019530.989.17-7 pelo Eg. 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

RESOLVE 

instaurar processo administrativo, a ser presidido pela senhora SANDRA ELISA DA SILVA 

MATERA (RG 25.711.472-7-SSP/SP), Controladora Interna da Prefeitura de Iguape, com a 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

Estância Balneária – Cidade Histórica 

 

 

Avenida Adhemar de Barros – 1.070 – Fone (13) 3848-6810 – CEP 11920-000 – Iguape - SP 

 

finalidade de apurar se o resultado pretendido no Contrato Administrativo n. 182, de 06 de 

outubro de 2017, proveniente do Pregão Presencial n. 046/2017, celebrado entre a Prefeitura 

Municipal de Iguape e Sintegris – Assessoria, Consultoria e Serviços Eireli – EPP, com o 

objetivo de prestação de serviços técnicos especializados voltados à área de Recursos Humanos, 

compreendendo serviços nas áreas contábeis e de folha de pagamento, destinado à pesquisa e 

apresentações de diagnósticos técnicos do atual enquadramento funcional individualizado do 

quadro de pessoal municipal vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, foi alcançado, 

especialmente levando em conta os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências 

das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.   

A presidência dos trabalhos deverá perquirir se houve efetivo prejuízo financeiro 

à Municipalidade de Iguape em virtude da contratação aludida, bem como ao final do 

procedimento elaborar relatório circunstanciado, inclusive com indicação à Assessoria 

Legislativa para construção de norma para evitar futuras contratações dissonantes à legislação 

e à jurisprudência do eg. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  

A presidente designada poderá indicar servidor(a) do quadro da Prefeitura 

Municipal de Iguape para exercer o cargo de secretário(a) dos trabalhos, a quem não será 

conferida nenhuma espécie de vantagem remuneratória pela prestação dos serviços. 

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para encerramento dos trabalhos.  

Comunique-se ao eg. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo as providências 

adotadas nesta sede, visando ao cumprimento da sentença proferida no processo 

00019530.989.17-7.  

 

 

Autue-se e publique-se.     

Iguape, (SP), 24 de março de 2021 
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