
 

 

 
 

 

 

 

A Associação dos Auditores de Controle Externo do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Aud-TCE/SP 

protocolou, em 2018, 11 requerimentos de informação no Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP a fim de elaborar 

estudos que fundamentem sugestões de melhorias técnicas, 

operacionais e de valorização da carreira.  

 

Infelizmente, quase a totalidade das perguntas não foram 

respondidas integralmente pela Administração. 

 

Embora as respostas estejam disponíveis na íntegra em nosso 

site, a Aud-TCE/SP elaborou este compilado contendo as 

perguntas e respostas, bem como notas que entendemos pertinentes 

a cada caso. 

 

 

São Paulo, 02 de abril de 2018. 

 

Diretoria Aud-TCE/SP 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

1) Ofício Aud-TCE/SP-01/2018 – SIC 284/18 

TC 460/026/18  

(REQUERIMENTO ATENDIDO)  

 

Solicita a essa Egrégia Corte informar a esta Associação de que modo o 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo disponibiliza ao cidadão, para consulta 

imediata, as informações abaixo: 

  

1) A remuneração - por parcelas que a integram – de cada um dos cargos do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

2) A lotação dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
3) O cargo que o servidor exerce; 
4) Se um servidor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é Efetivo ou 

Comissionado; 
5) Se um servidor Efetivo ou Comissionado do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo exerce função gratificada ou cargo em comissão em 
substituição. 

 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 

“A nova modelagem em andamento da página do Tribunal de Contas 
contemplará as informações que dela ainda não constam, já que matrículas, 
nomes e remuneração dela já constam.” 

 

Nota: 

 

Portanto, a Administração não disponibiliza ao cidadão os dados de pessoal 

como lotação, remuneração por parcelas que a integram, o cargo ou 

função exercidos, tampouco se o servidor é efetivo ou comissionado, 

dificultando o controle social, pois, sem saber o tipo de vínculo do servidor e 



 

 

 
 

 

 

sua lotação, é impossível, por exemplo, constatar se há nepotismo em um 

órgão público ou ainda casos que configurem algum tipo de conflito de 

interesses. 

 

Verificaremos periodicamente se a nova modelagem do portal, se e quando 

implantada, trará tais informações. Nunca é demais relembrar que quanto mais 

transparência menos prestações de contas são necessárias.     

    

 

2) Ofício Aud-TCE/SP-02/2018 – SIC 274/18 

TC 450/026/18 

(REQUERIMENTO PARCIALMENTE ATENDIDO; possível 

conduta tipificada no art. 32, I e III, da Lei 12.527/11) 

 

Considerando que, ao contrário dos cargos efetivos (Agente da Fiscalização, 

Agente da Fiscalização Administração, Agente da Fiscalização TI, Auxiliar da 

Fiscalização, Auxiliar Técnico da Fiscalização, Auxiliar Técnico da Fiscalização TI) 

e da função gratificada (Chefe Técnico da Fiscalização), cujas remunerações foram 

definidas pela Lei Complementar 1.272/151, não é de conhecimento público, de fácil 

acesso, a forma de composição da remuneração dos cargos em comissão (Diretores, 

Assistentes de Gabinete I e II, Assessores Técnicos, Assessores Técnicos 

Procuradores, Chefe de Gabinete) do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

 

                                                           

1 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1272-
14.09.2015.html  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1272-14.09.2015.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1272-14.09.2015.html


 

 

 
 

 

 

Diante da impossibilidade de se obter estas informações no portal da 

transparência, prejudicando o controle social e a fim de fundamentar propostas de 

valorização, inclusive financeira, da carreira de Agente da Fiscalização em 

comparação a dos cargos em comissão, solicita a essa Egrégia Corte informar:  

 

1) Todas as parcelas, indicando seus respectivos valores, que compõe as 

remunerações de todos os cargos em comissão; 

2) As normas que as instituíram e fixaram seus valores, bem como as 

respectivas datas de publicação no Diário Oficial do Estado. 

 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 

“Seguem nas tabelas anexas todas as parcelas, com os 

correspondentes valores, que compõe as remunerações de todos os cargos em 

comissão”. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

“Por sua vez, as normas que as instituíram e fixaram seus valores 

são as Leis 743/932, 10.261/683, 7.533/914, 904/015, 925/026, combinado 

com as alterações posteriores, tais como as Leis 1.244/20147, 1.271/20158, 

1.293/20169 e 1.312/201710 (Revisão Geral Anual) devidamente publicadas 

no Diário Oficial.” 

 

                                                           

2 http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/lei.complementar-743-
27.12.1993.html  
3 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/alteracao-lei-10261-28.10.1968.html  
4 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1991/lei-7533-13.11.1991.html  
5 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2001/lei.complementar-904-
11.12.2001.html  
6 https://www.al.sp.gov.br/spl/2002/09/Acessorio/283090_23_925_2002_0283090.doc  
7 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014/lei.complementar-1244-
18.06.2014.html  
8 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1271-
03.09.2015.html  
9 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1293-
23.09.2016.html  
10 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1312-
06.10.2017.html  

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/lei.complementar-743-27.12.1993.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/lei.complementar-743-27.12.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/alteracao-lei-10261-28.10.1968.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1991/lei-7533-13.11.1991.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2001/lei.complementar-904-11.12.2001.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2001/lei.complementar-904-11.12.2001.html
https://www.al.sp.gov.br/spl/2002/09/Acessorio/283090_23_925_2002_0283090.doc
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014/lei.complementar-1244-18.06.2014.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014/lei.complementar-1244-18.06.2014.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1271-03.09.2015.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1271-03.09.2015.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1293-23.09.2016.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1293-23.09.2016.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1312-06.10.2017.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1312-06.10.2017.html


 

 

 
 

 

 

Nota:  

 

Item 1 foi respondido, conforme tabelas acima.  

 

Quanto ao Item 2, não foram informados os atos que fixaram os valores das 

Gratificações de Controle Externo dos cargos em comissão, as justificativas 

nem o modo como foi dada publicidade aos referidos atos.  

 

Com relação às leis indicadas: 

 

Lei Complementar 743/93 apenas instituiu a Gratificação de Controle 

Externo, mas outorgou ao presidente do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo a competência para fixar seus valores, em afronta ao art. 37, X11, da 

Constituição Federal. 

    

Artigo 42 - Fica Instituída a Gratificação de Controle Externo, a ser 

atribuída aos servidores pertencentes ao Quadro da Secretaria do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo.  

(...) 

§ 4º - O Tribunal por Ato do Presidente regulamentará o disposto neste 

artigo, fixando os valores da Gratificação e Controle Externo para as diversas classes e 

categorias funcionais do Q.S.T.C.E.. 

 

                                                           

11 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
 
X -  A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão 
ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada 
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; 
 



 

 

 
 

 

 

A Lei Complementar 10.261/68 prevê a Gratificação de Representação de 

Gabinete, nos seguintes termos, sem fixação dos valores: 

 

Artigo 135 - Poderá ser concedida gratificação ao funcionário: 

I - pela prestação de serviço extraordinário; 

II - pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou científico ou de utilidade 

para o serviço público; 

III - a título de representação, quando em função de gabinete, 

missão ou estudo fora do Estado ou designação para função 

de confiança do Governador;    

 

A Lei Complementar 7.533/91 cuida da reclassificação das classes e carreiras 

estaduais. O PLC 647/1991, que deu origem à Lei Complementar 7.533/91, foi 

de inciativa do Governador do Estado12, portanto o art. 9º está em desacordo 

com o art. 37, X13, XIII14; e com a Lei Complementar 709/93, art. 3º, III15.   

   

A Lei Complementar 904/01 instituiu a Gratificação Geral e a fixou em dois 

valores R$ 80,00 e R$ 60,00; e a Lei Complementar 925/02 instituiu e fixou o 

valor do Abono em R$ 180,00.    

 

                                                           

12 https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=91774  
13 X -  A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão 
ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada 
revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; 
 
14 XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o 

efeito de remuneração de pessoal do serviço público; 
 
15 Artigo 3º - São atribuições do Tribunal de Contas: 
(...)  
III propor à Assembleia Legislativa a criação ou a extinção de cargos de seus serviços auxiliares e a 
fixação dos respectivos vencimentos; 

https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=91774


 

 

 
 

 

 

As demais leis apenas aplicaram o Reajuste Geral Anual, previsto na 

Constituição Federal.  

 

 

3) Ofício Aud-TCE/SP-03/2018 – SIC 275/18  

TC-451/026/18  

(REQUERIMENTO PARCIALMENTE ATENDIDO; possível 

conduta tipificada no art. 32, I e III, da Lei 12.527/11) 

 

Considerando que é de suma importância o amparo médico, psicológico e 

social dos Agentes da Fiscalização, inclusive a realização de ações profiláticas 

visando à prevenção de doenças;  

Considerando que a Lei Complementar nº 1.230/1416 reorganizou a Diretoria 

de Assistência Social – DASAS e criou cargos, a ela vinculados, para preenchimento 

por concurso público; 

 

Solicita a essa Egrégia Corte informar a esta Associação: 

  

1) Se o Tribunal de Contas do Estado já formou comissão para 

realização do concurso para o provimento das vagas criadas pela Lei 

Complementar n.º 1.230/14; 
  

2) Se há alguma previsão para publicação do edital do concurso para a 

respectiva área;  
 

                                                           

16 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014/alteracao-lei.complementar-
1230-08.01.2014.html  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014/alteracao-lei.complementar-1230-08.01.2014.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014/alteracao-lei.complementar-1230-08.01.2014.html


 

 

 
 

 

 

3) Com quantos profissionais que exercem as atividades do quadro 

abaixo conta a Diretoria de Assistência Social e Saúde até a presente data. 

Informar os dados nos respectivos campos.   

 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 

 Item 1 e 2: Não.  

 

 Item 3:  

“Médico - quantidade - 6, sendo 1 servidor efetivo no cargo de 

Auxiliar Técnico da Fiscalização e ocupando o cargo em comissão de 

Médico; 1 servidor ocupante do cargo em comissão de Médico e 4 ocupantes 

do cargo em comissão de Assessor Técnico. 

Dentista - quantidade - 7, sendo 2 ocupantes de cargo efetivo 

(Auxiliar Técnico da Fiscalização e Agente da Fiscalização - Administração 

com 10 décimos incorporados do cargo de Assessor Técnico); 1 ocupante do 

cargo de Auxiliar Técnico da Fiscalização e também ocupando o cargo em 

comissão de Assessor Técnico e 4 ocupantes do cargo em comissão de 

Assessor Técnico. 

 

                                                           

 

Atividade Quantidade Matrícula(s) Cargo ou função 
que ocupa17 

Efetivo ou 
Comissionado 

Carga 
Horária 

Médico      

Dentista      

Enfermeiro      

Assistente 
Social 

     

Psicológo      



 

 

 
 

 

 

Enfermeiro - quantidade - 5, sendo 1 ocupante de cargo efetivo de 

Agente da Fiscalização Administração, com habilitação de nível superior 

em enfermagem; 3 requisitados sem prejuízo dos vencimentos, mas com 

reembolso e 1 requisitado sem prejuízo dos vencimentos, conforme se 

verifica no Portal da Transparência. 

 

Assistente Social - 1 ocupante de cargo efetivo de auxiliar técnico da 

Fiscalização, com habilitação de nível superior em assistência social. 

 

Psicólogo - 1 requisitado com prejuízo dos vencimentos, conforme 

exposto no Portal da Transparência. 

 

Os médicos e dentistas da DASAS cumprem, nos termos da lei, 

jornada completa de trabalho, com plantão de sobreaviso, conforme 

orientação contida no processo administrativo TCA-406931/026/12, cujos 

horários estendidos são das 19hs às 7hs e bem assim de 24 horas aos 

sábados, domingos e feriados, porém, sem qualquer remuneração adicional a 

esse título, conforme se comprova pela folha de pagamento divulgada no 

Portal Eletrônico deste Tribunal. 

 

As Leis Complementares que regem a matéria, inclusive no que tange 

a jornada de trabalho, são as 203/7818, 318/8319. 541/8820, 482/8621, 

1165/201222, 1230/2014. 

                                                           

18 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-203-
14.12.1978.html  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-203-14.12.1978.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-203-14.12.1978.html


 

 

 
 

 

 

 

Registre-se, ainda, que todos os cargos em comissão de Assessor 

Técnico da DASAS possuem habilitação fixada nas respectivas leis de 

criação. 

 

Por fim, informo que os mesmos aspectos suscitados no presente 

pedido já foram objeto de questionamento junto ao Ministério Público do 

Estado de São Paulo, a partir de denúncia anônima, tendo este 

Departamento prestado os mesmos esclarecimentos aqui relatados, os quais 

foram acolhidos pelo Ministério Público Estadual. 

 

As demais informações solicitadas podem ser encontradas no sítio 

eletrônico desta Corte, no Portal da Transparência”. 

 

Nota:  

 

No requerimento foi solicitado informar quantos profissionais exercem 

as atividades de médico, dentista, enfermeiro, assistente social e psicólogo.  

 

Preenchendo o quadro com as informações prestadas, temos:   

 

                                                                                                                                                                          

19 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1983/alteracao-lei.complementar-
318-10.03.1983.html  
20 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1988/lei.complementar-541-
01.06.1988.html  
21 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1986/alteracao-lei.complementar-
482-05.09.1986.html  
22 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2012/lei.complementar-1165-
09.01.2012.html  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1983/alteracao-lei.complementar-318-10.03.1983.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1983/alteracao-lei.complementar-318-10.03.1983.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1988/lei.complementar-541-01.06.1988.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1988/lei.complementar-541-01.06.1988.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1986/alteracao-lei.complementar-482-05.09.1986.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1986/alteracao-lei.complementar-482-05.09.1986.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2012/lei.complementar-1165-09.01.2012.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2012/lei.complementar-1165-09.01.2012.html


 

 

 
 

 

 

                                                           

 

Atividade Quantidade Matrícula(s) Cargo ou função 
que ocupa23 

Efetivo ou 
Comissionado 

Carga 
Horária 

 
Médico 

 
06 

 
Não 
informou 

02 em cargo 
comissionado de 
Médico. 
 
04 em cargo de 
Assessor 
Técnico 
 

01 com cargo 
efetivo de 
auxiliar técnico 
da fiscalização, 
no cargo 
comissionado 
de médico; os 
demais são 
servidores em 
cargo 
comissionado.  

 
Não 
informou. 

 
Dentista 

 
07 

 
Não 
informou 

02 Auxiliares 
Técnicos da 
Fiscalização. 
 
01 Agente da 
Fiscalização  - 
Administração. 
 
04 Assessores 
Técnicos. 
 

02 Efetivos, 01 
deles em cargo 
comissionado.  
 
05 em cargo 
comissionado.  

 
Não 
informou. 

 
Enfermeiro 

 
05 

 
Não 
informou 

01 Agente da 
Fiscalização 
Administração.  
 
03 requisitados 
sem prejuízo dos 
vencimentos.  
 
01 requisitado 
com prejuízo 
dos 
vencimentos.  

01 efetivo 
(Agente da 
Fiscalização 
Administração). 
 
03 servidores 
requisitados. 
 
01 requisitado, 
mas sem 
informar o 
cargo ocupado 
no TCE SP.  

 
Não 
informou. 

Assistente 
Social 

01 Não 
informou 

01 Auxiliar 
Técnico da 
Fiscalização. 

 Não 
informou.  

Psicólogo 01 Não 
informou 

01 requisitado 
com prejuízo 
dos vencimentos  

Não 
informou. 

Não 
informou.  



 

 

 
 

 

 

Primeiramente um reparo na informação da Diretoria Geral da 

Administração: o servidor que faz jus à diferença entre a remuneração de seu 

cargo e outro cargo ou função não incorpora o cargo ou função, mas apenas a 

diferença de remuneração.  

 

Incorporar o cargo significaria transposição de cargo, o que é vedado 

pelo ordenamento jurídico.  

 

Quanto aos cargos em comissão com atribuições que não se inserem 

nas atividades de assessoramento, chefia e direção, cumpre observar 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:  

  

“AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, II E V. 

CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. LEI 

15.224/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. 

INCONSTITUCIONALIDADE. É inconstitucional a criação de 

cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia 

ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor 

nomeado e o seu superior hierárquico, tais como os cargos de Perito 

Médico-Psiquiátrico, Perito Médico-Clínico, Auditor de Controle 

Interno, Produtor Jornalístico, Repórter Fotográfico, Perito Psicológico, 

Enfermeiro e Motorista de Representação. Ofensa ao artigo 37, II e V 

da Constituição Federal. Ação julgada procedente para declarar a 

inconstitucionalidade dos incisos XI, XII, XIII, XVIII, XIX, XX, 

XXIV e XXV do art. 16-A da lei 15.224/2005 do Estado de 

Goiás, bem como do Anexo I da mesma lei, na parte em que cria os 

cargos em comissão mencionados”. (ADI 3.602, Rel. Min. Joaquim 

Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 7.6.2011)  



 

 

 
 

 

 

 

Portanto, se tais servidores, nomeados em cargo comissionado de 

assessoramento, no seu mister desenvolvem atividades corriqueiras em suas 

áreas de formação, não é o caso de assessoramento, pois, se assim fosse, 

qualquer município poderia criar cargos com a denominação “assessor” 

médico ou dentista ou professor, de livre provimento, e assim burlar a regra 

do concurso público, art. 37, II da CF/88.  

 

Informou que existem 04 (quatro) enfermeiros requisitados de outros 

órgãos, sem prejuízo dos vencimentos; porém no Portal da Transparência 

localizamos apenas 03 (três) enfermeiros requisitados e 01 (um) auxiliar de 

enfermagem.  E em cruzamento de dados com os portais de transparência do 

Governo do Estado e da Prefeitura do Município de São Paulo e do próprio 

Tribunal de Contas do Estado, constatamos que todos os requisitados são 

remunerados por seus órgãos de origem e também recebem algum tipo de 

remuneração pelo Tribunal de Contas do Estado, podendo configurar duplo 

vínculo sem concurso público.  

 

A DGA informa que há 01 (um) psicólogo cedido. Não identificamos, 

no Portal da Transparência do Tribunal, nenhum psicólogo requisitado.   

 

Além disso, não foi informado o cargo que o psicólogo exerce no TCE 

SP. 

 

A Diretoria Geral da Administração não informou a carga horária dos 

servidores, mencionando apenas algumas leis que tratariam do assunto e 

informa que há escalas de sobreaviso e plantões.  



 

 

 
 

 

 

Seria salutar que tais escalas fossem divulgadas no Portal do Servidor, 

pois esta Associação desconhece qualquer tipo de atendimento ambulatorial 

ou de emergência nos referidos horários, a não ser que o atendimento seja 

dispensado apenas a alguns agentes públicos, configurando situação de 

privilégio injustificado.   

  

4) Ofício Aud-TCE/SP-04/2018 – SIC 276/18 

TC – 452/026/18 

(REQUERIMENTO PARCIALMENTE ATENDIDO; possível 

conduta tipificada no art. 32, I e III, da Lei 12.527/11) 

 

Considerando que, por vezes, os Agentes da Fiscalização, em sua missão de 

acompanhar execução de obras e realizar auditorias, atuam em locais de notória 

periculosidade; 

Considerando que a Lei Complementar 1.294/1624, publicada no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo em 23/09/2016, informa o rol de atribuições dos 

cargos comissionados; 

Considerando que não há, na mencionada lei, menção ao cargo de Agente da 

Segurança da Fiscalização; 

Considerando que não foi possível identificar, no portal da transparência do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os ocupantes dos cargos supracitados e 

o local onde exercem suas atividades;  

Considerando que a nomenclatura do cargo deve guardar familiaridade com a 

função que lhe é atribuída;  

                                                           

24 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1294-
23.09.2016.html  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1294-23.09.2016.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1294-23.09.2016.html


 

 

 
 

 

 

 

Solicita a essa Egrégia Corte informar a esta Associação:  

 

1) Quais as atribuições legais do referido cargo; 

2) Qual a norma (ou normas) que as definiram; 

3) A matrícula e lotação dos Agentes da Segurança da Fiscalização; 

4) Qual o procedimento para que o Agente da Fiscalização requeira um 

Agente da Segurança da Fiscalização para acompanhamento em 

vistorias a locais notoriamente  perigosos.  
 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 

1 e 2) As atribuições legais do cargo de Agente de Segurança da 

Fiscalização estão devidamente previstas na Lei Complementar nº 

203/197825. 

 

Nota:  

De acordo com a legislação mencionada, excerto da Lei Complementar nº 

203/78 abaixo, Agente da Segurança da Fiscalização é a denominação do 

antigo cargo de Motorista: 

 

Artigo 23 - Os cargos de Motorista, SQC-III, referência 14 a 31, do QSTCE, 

passam a denominar-se Agente de Segurança da Fiscalização e mantidos na mesma Tabela. 

 

                                                           

25 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-203-
14.12.1978.html  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-203-14.12.1978.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-203-14.12.1978.html


 

 

 
 

 

 

O rol de atribuições deixa claro que não se trata de cargo com 

características de assessoramento, chefia ou direção, conforme se constata 

abaixo:  

 

Parágrafo único - Ao Agente de Segurança da Fiscalização compete auxiliar no 

serviço de policiamento e vigência, bem como na segurança de autoridades no recinto do Tribunal de 

Contas do Estado, ou fora dele, por determinação superior; prestar socorro em caso de emergência; 

comunicar e registrar as ocorrências de serviço; auxiliar nas atividades relativas a licenciamento, 

emplacamento, transferência e legalização de veículos; portar armas quando em serviço e por 

determinação superior, na forma regulamentar; dirigir veículos automotores do Tribunal de Contas 

do Estado; executar outras tarefas afins. 

 

Por fim, a mencionada lei usurpa competência da União26 para legislar 

sobre armas, munições e porte de armas. 

 

3) Os Agentes de Segurança da Fiscalização estão lotados na Sede e 

Unidades Regionais deste Tribunal, sendo suas matrículas disponibilizadas no 

Portal da Transparência. 

 

Nota:  

Por saber que no Portal da Transparência não há informação sobre os 

cargos que os servidores ocupam – tampouco a lotação-, portanto impossível 

relacionar número de matrícula com o cargo, a resposta é totalmente inapta. 

 

Finalizando, a Lei Complementar nº 203/1978 prevê, dentre outras, que 

compete ao Agente de Segurança da Fiscalização auxiliar no serviço de segurança de 

                                                           

26 http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2013/outubro/lei-distrital-que-disciplina-
porte-de-arma-para-agentes-penitenciarios-e-inconstitucional  

http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2013/outubro/lei-distrital-que-disciplina-porte-de-arma-para-agentes-penitenciarios-e-inconstitucional
http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2013/outubro/lei-distrital-que-disciplina-porte-de-arma-para-agentes-penitenciarios-e-inconstitucional


 

 

 
 

 

 

autoridades no recinto deste Tribunal, ou fora dele, por determinação superior. No 

que tange ao acompanhamento de Agente da Fiscalização em vistoriais a locais 

notoriamente perigosos há casos de acompanhamento, inclusive, por policial militar 

do Destacamento, bastando a solicitação formal por meio do Diretor responsável.  

 

Nota:  

A Aud-TCE/SP orienta a todos os Agentes da Fiscalização a 

comunicarem formalmente à chefia imediata situações de periculosidade a fim 

de também prevenir os colegas que, eventualmente, venham a sucedê-lo para 

que possam solicitar ao respectivo Diretor o devido acompanhamento do 

“Destacamento”, conforme informado pelo senhor Diretor Geral da 

Administração.  

 

 

5) Ofício Aud-TCE/SP-05/2018 – SIC 277/18 

TC-453/026/18 

(REQUERIMENTO PARCIALMENTE ATENDIDO; possível 

conduta tipificada no art. 32, I e III, da Lei 12.527/11) 

 

 

Em consulta às despesas realizadas em exercícios recentes pelo Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, verificamos que os empenhos27 2014NE01311, 

2015NE01082, 2016NE00821 e 2017NE00481 têm como descrição “ANUIDADE 

ATRICON”.  

 

                                                           

27 https://www.fazenda.sp.gov.br/SigeoLei131/Paginas/ConsultaDespesaAno.aspx?orgao=02000 



 

 

 
 

 

 

Nestes casos, de que forma foi realizado o reembolso ao Erário das anuidades 

dos Membros associados? 

 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 

“Os membros do Tribunal de Contas do Estado não gozam de qualquer 

vantagem ou privilégio por conta da condição de sócio da ATRICON, 

tratando-se, portanto, de contribuição institucional para manutenção da 

aludida Associação à conta de dotação orçamentária apropriada, posto 

inexistir Órgão Nacional de Coordenação do Controle Externo à 

semelhança do Conselho Nacional de Justiça ou Conselho Nacional do 

Ministério Público”. 

 

Nota:  

A resposta é um tanto confusa. Primeiramente cuida de negar que os 

membros do Tribunal de Contas gozem de qualquer vantagem ou privilégio 

por conta da condição de sócio (sic).  

 

Na petição não se fez afirmação sobre vantagens ou privilégios, 

portanto nesta parte a resposta é dissociada daquilo que lhe foi perguntado. 

 

Um reparo, segundo o Código Civil, os membros de uma Associação 

são “associados”; “sócio” é a denominação dada àqueles que participam de 

uma sociedade empresária.  

 

A pergunta é bem objetiva: só indicar como é feito o reembolso ao 

erário, já que a descrição dos empenhos é “Anuidade”.  



 

 

 
 

 

 

 

Como a resposta não informou como é feito o lançamento, se 

limitando a dizer que se trata de contribuição institucional, com dotação 

apropriada para manutenção da ATRICON, entendemos que não se trata de 

pagamento dos associados, devendo ser, portanto, algum tipo de ajuste entre 

as duas instituições; logo formulamos um novo pedido de informações 

requisitando vista e extração de cópia do TCA que abriga tal ajuste, de acordo 

com o art. 11 da Lei 12.527/11 (LAI).   

  

6) Ofício Aud-TCE/SP 06/2018- SIC 278/18  

TC-454/026/18  

(REQUERIMENTO PARCIALMENTE ATENDIDO; possível 

conduta tipificada no art. 32, I e III, da Lei 12.527/11) 

 

A AudTCE/SP, no intuito de colaborar cada vez mais com o aperfeiçoamento 

deste importante Tribunal,  que deve servir de exemplo para os demais órgãos 

públicos, principalmente a seus jurisdicionados,  procurou informações sobre lotação 

e número de servidores comissionados no portal da transparência a fim de subsidiar 

propostas de readequação do quadro de pessoal, porém não encontrou tais dados; 

entretanto, em pesquisa no Google, localizamos uma planilha (anexada a este 

requerimento), hospedada no endereço 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/cargo-lotacao-dez-2012.ods,  referente a 

dezembro de 2012, em que constavam em exercício no Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo 122 Assessores Técnico-Procuradores e 60 Assessores Técnicos.  

 

http://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/cargo-lotacao-dez-2012.ods


 

 

 
 

 

 

Todavia, na publicação do quadro de servidores de 2012, em consonância com 

o parágrafo 5.º do artigo 115 da Constituição Federal, publicado no DOE de 

26/04/2013, pg. 19, constavam respectivamente 67 e 43 cargos existentes, sendo 

que estavam providos 64 cargos de Assessor Técnico-Procurador e 38 cargos de 

Assessor Técnico; já no final do exercício de 2013, conforme o quadro de 

servidores, publicado em 30/04/2014, pg. 31, constavam 65 cargos providos de 

Assessor Técnico-Procurador e 41 cargos de Assessor Técnico. 

 

Além disso, em pesquisa no Diário Oficial do Estado, Poder Legislativo, foram 

localizados diversos atos designando servidores para exercerem, em substituição, 

os mencionados cargos, porém sem menção ao nome dos titulares nem ao motivo 

do impedimento destes, como, por exemplo, os atos 1025/2011, 1407/2013, 

1409/2013, 1411/2013, 324/2014, 332/2014, 1054/2016, 1242/2016. 

  

Outros tantos atos não mencionam o nome do titular, como, por exemplo, os 

atos 1722/2011, 545/2015, 1775/2015, 2314/2015, 2315/2015.  

 

O que preocupa esta Associação é o fato de que o número de servidores 

naqueles cargos, muito acima do fixado em lei, poderia, em tese, configurar desvio de 

finalidade, além de onerar ainda mais a folha de pagamento, pois a Constituição 

Estadual garante a incorporação de 1/10 da diferença de vencimentos entre os cargos 

a cada ano, sem adentrar aqui aos consequentes reflexos previdenciários.   

 



 

 

 
 

 

 

Diante da impossibilidade de se dirimir quaisquer dúvidas diretamente no 

portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

respeitosamente solicita a essa Egrégia Corte as informações abaixo:  

 

1) O motivo da discrepância entre o quadro de cargos e o número de 

servidores em exercício conforme a tabela (anexos); 

2) Todos os atos que designaram substitutos (por tempo indeterminado) para 

os cargos de Assessor Técnico Procurador e Assessor Técnico, nos últimos 

05 (cinco) anos, informando o nome do titular e o motivo do impedimento; 

3) Os cargos de origem (se houver) dos titulares e dos substitutos; 

4) A lotação dos titulares e dos seus respectivos substitutos; 

5) O número de servidores exercendo os cargos de Assessor Técnico-

Procurador e Assessor Técnico (titulares e substitutos) em dezembro de 

2017.  

 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 

1- O quantitativo de cargos constantes nos Quadros dos exercícios de 
2012 e 2013 (fls. 7/8), publicados nos termos do artigo 115 da Constituição 
do Estado de São Paulo não sofreu alterações e espelham a situação dos 
cargos em 31 de dezembro do exercício anterior. 
 
As tabelas acostadas às fls. 9/ 13, que foram extraídas pela Associação 

interessada mediante uma pesquisa no Google (fl. 4), retrata os cargos deste 
Tribunal, mas não em dezembro de 2012. 
 
No ano de 2012, este Tribunal publicou o quadro ora em comento contendo 

o nome, cargo e lotação dos servidores. 
 
Ocorre, porém, que versado quadro não era atualizado mensalmente, o que 

só passou a ocorrer em dezembro de 2015, portanto, não retrata a situação 



 

 

 
 

 

 

de ocupação dos cargos em dezembro daquele exercício, mas provavelmente 
espelha o cenário de algum mês do primeiro semestre de 2012. 
 
Além disso, constata-se na tabela de fls. 9/13 que há nomes de servidores 

que substituíam, durante o impedimento do titular, nos cargos de Assessor 
Técnico-Procurador e Assessor Técnico o que não ocorre no Quadro de 
ocupação de Cargos. 
 

Nota:  
 

Cinco parágrafos e nenhuma explicação do porquê tantos substitutos 
nos referidos cargos, quase 90% dos titulares do cargo de Assessor Técnico 
Procurador em alguma situação de impedimento.    
 

2 e 3- Todos os Atos que designaram substitutos no período de 1990 a 
2015 foram devida e regularmente publicados no Diário Oficial do Estado, 
bem como os cargos de origem dos titulares e dos substitutos constam dos 
correspondentes Atos de nomeação ou designação, o que torna inaplicável a 
Lei nº 12527/2011 para a espécie, considerando a publicidade prévia 
propiciada por tais publicações. 
 

Nota:  
 

A resposta é totalmente divorciada da realidade, tanto que na petição 
desta Associação foram relacionados somente alguns atos – dentre centenas 
que identificamos – sem as informações básicas como a justificativa, o nome 
do titular e a lotação dos servidores.  

 
Portanto totalmente aplicável a Lei nº 12527/2011 ao caso, pois não 

houve publicidade completa dos atos.  
 
 

4- A lotação de titulares e substitutos que se encontram em exercício 
constará ao lado de outros aperfeiçoamentos que estão em fase final de 
elaboração do Portal de Transparência desta Corte. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

Nota:  
 

Não informa a previsão de implementação dessas informações no 
Portal da Transparência. Verificaremos periodicamente até que os dados 
estejam disponíveis.  
 

5- Em dezembro de 2017 eram 71 os servidores ocupando os cargos de 
Assessor Técnico-Procurador e 47 servidores em substituição desses cargos. 
Por sua vez, 44 servidores ocupavam os cargos de Assessor Técnico e 19 
servidores em substituição desses cargos. 

 

Nota:  
 

 Mais de 65% dos titulares dos cargos de Assessor Técnico Procurador 
em algum tipo de impedimento por tempo indeterminado.  
 

Com remuneração básica de R$ 29.390,26, sem contar os custos 
patronais e outros benefícios, o gasto com remuneração de substitutos, por 
mês, é de aproximadamente R$ 1.381.342,22.   

 
No caso de Assessor Técnico, cerca de 40% em algum tipo de 

impedimento, gerando um custo adicional ao erário, por mês, contando 
apenas a remuneração básica de R$ 25.830,47 de um valor aproximado de R$ 
490.778,93. 
   

   

 7) Ofício Aud-TCE/SP-07/2018 – SIC 279/18  

TC-455/026/18 

(REQUERIMENTO PARCIALMENTE ATENDIDO; possível 

conduta tipificada no art. 32, I e III, da Lei 12.527/11)  

 

Considerando ainda que, no âmbito do controle social, não foi possível 

identificar, no portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, discriminação da natureza de eventuais pagamentos indenizatórios; 

 



 

 

 
 

 

 

Solicita a essa Egrégia Corte informar a esta Associação:  

 

1) Se nos exercícios de 2016 e 2017, o Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo pagou, a titulo de indenização, períodos de Licença Prêmio 

e/ou férias aos seus servidores e membros; 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 
1- A página do Tribunal de Contas do Estado, em seu Portal da 
Transparência, mostra as indenizações pagas a membros e servidores ativos 
e inativos a título de férias ou licenças-prêmios não usufruídas. 
 
Nota:  

Não respondeu o que foi requerido. No Portal da Transparência não é 

possível identificar a natureza dos pagamentos.  

  

2) Se sim, qual o montante despendido pelo TCE SP nos referidos 

exercícios para estes pagamentos; 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 

2- O montante é a somatória da coluna indenizações. 

Nota:  

Conforme informado no Portal da Transparência do TCE SP, a coluna 

“Indenizações” abriga pagamentos referentes a: férias, licença prêmio, 

atrasados, decisões judiciais, etc., ou seja, outros valores que não os 

requisitados por esta Associação28. Constata-se dessa forma a inépcia da 

resposta. 

 

                                                           

28 https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/gestao-pessoas/remuneracao , Pagamentos Eventuais, 
Item 6.  

https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/gestao-pessoas/remuneracao


 

 

 
 

 

 

3) Quais as normas que regulamentam tais indenizações no âmbito do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 

3- As indenizações decorrem do indeferimento do pedido de gozo, por 

absoluta necessidade e interesse do serviço. 

Nota:  

Não respondeu o que foi requerido; não foi perguntado os motivos ou 

justificativas, mas o fundamento legal dos pagamentos.  

 

4) Como o cidadão pode consultar o valor desses pagamentos, 

individualmente, visto que, salvo engano, no site da Transparência do 

TCE-SP, os referidos pagamentos, se ali constaram, estão aglutinados 

com outras espécies remuneratórias; 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 
4- A individualização das parcelas decorrentes de indenizações faz parte do 
processo de atualização do site do Tribunal em andamento. No momento é 
publicado o valor global. 
 
Nota:  

 

Portanto, não estão disponíveis para o cidadão, de forma clara e 

imediata, as informações sobre pagamentos de licença prêmio ou férias 

indenizadas.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

8) Ofício Aud-TCE/SP - 08/2018 – SIC 280/18 

TC-456/026/18 

(REQUERIMENTO PARCIALMENTE ATENDIDO; possível 

conduta tipificada no art. 32, I e III, da Lei 12.527/11) 

 

Consultando a planilha de salários de 07/2013, verifica-se que a remuneração 

inicial do Agente da Fiscalização (então Agente da Fiscalização Financeira) era de 

R$ 9.003,47, enquanto as remunerações dos cargos comissionados de Assistente 

Técnico de Gabinete I e Assistente Técnico de Gabinete II eram, respectivamente, de 

R$ 7.401,63 e R$ 8.129,12. 

 

Já em 2017, dados extraídos do portal da Transparência do TCE SP, 

informam que a remuneração inicial do Agente da Fiscalização, com os reajustes 

anuais previstos na Constituição Federal, em quatro anos, passou para R$ 

12.984,88, enquanto a remuneração do cargo de Assistente Técnico de Gabinete I 

subiu para R$ 14.058,23 e do cargo de Assistente Técnico de Gabinete II atingiu o 

valor de R$ 18.421,52! 

 

Nesse período, enquanto as atividades da Fiscalização aumentaram, com mais 

acompanhamentos de execuções contratuais, fiscalizações concomitantes nos 

municípios, validações do i-EGM, além das Fiscalizações Ordenadas e dos demais 

atos inerentes à atividade de controle externo, demandando maior produtividade do 

Agente da Fiscalização, não se sabe a justificativa para os aumentos 

significativamente acima da inflação do período para os cargos de ATG I e ATG II.  

 



 

 

 
 

 

 

Como todos os atos da administração devem ser motivados e divulgados, esta 

Associação solicita respeitosamente informações relativas a:  

 

1) Justificativas para o aumento das remunerações de ATG I e ATG II; 

2) Lei que concedeu os aumentos; 

3) Meio utilizado para dar publicidade aos atos legais que concederam os 

aumentos e data de publicação.  

 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 
1- As justificativas para a remuneração diferenciada decorrem das atribuições 
cometidas a esses cargos, segundo entendimentos da autoridade competente ao 
tempo de sua instituição. 
 

Nota:  

Não apresentou as justificativas, informou apenas que as remunerações 

foram majoradas ao arbítrio (ausência de justificativa) da autoridade (sem nome) 

competente (sem cargo) ao tempo da sua instituição (sem data).    

 

2- A majoração encontra amparo no artigo 27, inciso XV do Regimento 
Interno29 c/c as Leis 1.244/201430, 1271/201531, 1293/201632 e 1312/201733 
(Revisão Geral Anual). 
 
 

                                                           

29 https://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/images/lei-regimento.pdf  
30 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014/lei.complementar-1244-
18.06.2014.html  
31 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1271-
03.09.2015.html  
32 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1293-
23.09.2016.html  
33 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1312-
06.10.2017.html  

https://www4.tce.sp.gov.br/sites/default/files/images/lei-regimento.pdf
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014/lei.complementar-1244-18.06.2014.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014/lei.complementar-1244-18.06.2014.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1271-03.09.2015.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1271-03.09.2015.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1293-23.09.2016.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1293-23.09.2016.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1312-06.10.2017.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1312-06.10.2017.html


 

 

 
 

 

 

Nota:  
 

O artigo 27, inciso XV, do Regimento Interno colide com o artigo 37, 
X, da Constituição Federal. Aumento de remuneração deve ser concedido por 
lei, em sentido estrito. Abaixo demonstramos a soma dos reajustes, conforme 
as leis citadas, e o aumento acima da inflação para os referidos cargos:  
 
 

 
Cargo 

 
Valor em 2013 

RGA 
2014 

5,68% 

RGA 
2015 

7,70% 

RGA 
2016 

10,36% 

RGA 
2017 

4,76% 

 
Valor em 2017 

Aumento 
acima da 

inflação do 
período 

ATG I 7.401,63 7.822,04 8.424,33 9.297,09 9.739,63 14.058,23 4.318,60 

ATG II 8.129,12 8.590,85 9.252,34 10.210,89 10.696,93 18.421,52 7.724,59 

 
 

3- Publicação das Leis supramencionadas. 
 

Nota:  
 

Conforme informação do item 1, o aumento foi realizado por ato 
administrativo, em afronta ao princípio da legalidade e ao princípio da 
publicidade. As leis supramencionadas tratam apenas das revisões gerais 
concedidas nos últimos anos.  
 

 

9) Ofício AudTCE/SP-09/2018 – SIC 281/18 

TC-457/026/18  

(REQUERIMENTO PARCIALMENTE ATENDIDO; possível 

conduta tipificada no art. 32, I e III, da Lei 12.527/11) 

 

Considerando que a Lei 11.077/02, de 20 de março de 2002, instituiu o 

FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO, com a finalidade de complementar recursos para a modernização técnico-

administrativa e para o aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito do 

Tribunal de Contas;  



 

 

 
 

 

 

 

Considerando que as despesas possíveis estão elencadas no art. 2º, incisos I a 

V da lei supra;  

 

Solicita a essa Egrégia Corte informar a esta Associação:  

 

1) Em qual site ou meio de divulgação é possível consultar as receitas e as 

despesas, conforme a legislação (indicando os tipos de receita); 

 

2) Nos exercícios de 2016 e 2017, quais foram os montantes arrecadados e 

quais foram os investimentos  

efetivamente realizados na área da Fiscalização; 

 

3) Qual o saldo financeiro transferido para o exercício de 2018. 

 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 

1- A movimentação referente ao Fundo Especial de Despesa deste Tribunal 

consta do "Prestando Contas" com saldo atual de R$ 29.529.705,23.  Já, as 

receitas e despesas vinculadas ao mencionado Fundo estão previstas na Lei 

de sua criação nº 1.172/2002. 

Nota:  

Não foi perguntado quais receitas e despesas estão previstas, mas como 

consultar por tipo. 

2- O Fundo Especial de Despesa encerrou o ano de 2016 com saldo de R$ 

16.865.731,98 e em 2017 com R$ 29.529.705,23. Em 2017 forarn 

utilizados R$ 8.583.060,72 para aperfeiçoamento das atividades 

desenvolvidas no âmbito deste Tribunal de Contas. 



 

 

 
 

 

 

Nota:   

Indicou os valores arrecadados, porém não informou o valor de 

investimentos em 2016, somente o valor utilizado em investimentos em 2017; 

sem, no entanto, informar quais foram os investimentos realizados na 

Fiscalização.   

3- O saldo financeiro transferido para 2018 foi de R$ 29.529.705,23 

 

10) Ofício Aud-TCE/SP-10/2018 – SIC 282/18 

TC-458/026/18 

(REQUERIMENTO PARCIALMENTE ATENDIDO; possível 

conduta tipificada no art. 32, I e III, da Lei 12.527/11) 

 

Considerando que, em publicações no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 

foi possível constatar a incorporação de diversas espécies de gratificações, como por 

exemplo, Gratificação de Gestão de Contratos (TCA 45065/02707), Gratificação 

para integrantes da Comissão Permanente de Licitações/Grupo de Pregoeiros (TCA 

16529/026/93), Gratificação de Representação de Gabinete, Grupo 1 (DOE 

08/06/17); Gratificação “atribuída a servidores à disposição de Gabinetes” (DOE 

23/11/16); Gratificação “atribuída aos servidores elencados no TCA 39579/026/10” 

(DOE 23/11/16), Gratificação “atribuída à função de Chefe de Gabinete de 

Conselheiro” (TCA-021362/026/08), Gratificação de Representação de Gabinete 

Grupo 3 (DOE 17/01/18);  Gratificação atribuída para coordenar os serviços de 

apoio do Ministério Público de Contas (TCA 21362/026/08)  entre outras; 

 

Considerando ainda que, no portal da transparência do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo - TCE SP, não é possível obter informações sobre tais 



 

 

 
 

 

 

gratificações, impossibilitando o controle social e comprometendo a transparência da 

Instituição; 

 

Solicita a essa Egrégia Corte informar a esta Associação:  

 

1) Relação de TODAS as gratificações instituídas, indicando ainda a 

fundamentação legal, os requisitos para concessão, valor atualizado (em 

caso de percentual, indicar a base de cálculo); e relação de autoridades 

competentes para concessão de cada modalidade de gratificação.    

 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 

No âmbito deste Tribunal são concedidas as seguintes Gratificações: 

• Gratificação de Representação de Gabinete Artigo 135, inciso III da Lei 

Complementar nº 10.261/6834 e Lei Complementar nº 743/9335. Os 

critérios para fixação da gratificação são de acordo com o nível de 

escolaridade, provimento do cargo, local de trabalho, dentre outros 

constantes da tabela vigente. 

GRUPO VALOR 

GRUPO 1 R$ 1.363,20 

GRUPO 2 R$ 1.265,08 

GRUPO 3 R$ 1.035,97 

GRUPO 4 R$ 763,540 

GRUPO 5 R$ 654,95 

GRUPO 6 R$ 512,50 

 

                                                           

34 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/alteracao-lei-10261-28.10.1968.html  

 
35 http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/lei.complementar-743-
27.12.1993.html  
 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/alteracao-lei-10261-28.10.1968.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/lei.complementar-743-27.12.1993.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/lei.complementar-743-27.12.1993.html


 

 

 
 

 

 

• Gratificação de Controle Externo - Gestão - § 4º do artigo 42 da Lei 

Complementar nº 743/1993 - R$ 1.753,93 - Concedida aos servidores 

designados para compor o Núcleo de Gestão de Contratos. 

 

• Gratificação de Controle Externo - CPL/Pregoeiros - § 4º do artigo 42 

da Lei Complementar no 743/1993 - R$ 1.753,93 - concedida aos 

servidores designados para compor a Comissão Permanente de Licitação 

ou o Grupo de pregoeiros. 

 

• Gratificação de Controle Externo para Gabinetes - § 4º do artigo 42 da 

Lei Complementar no 743/1993 - R$ 327,47 – Atribuída para 

servidores que ocupam cargo de nível elementar e médio que atuem em 

Gabinetes. 

 

• Gratificação de Controle Externo - A - § 4º do artigo 42 da Lei 

Complementar nº 743/1993 - R$ 870,04 - Atribuída aos servidores que 

exercem a função de Chefe de Gabinete de Conselheiros. 

 

• Gratificação de Controle Externo - Efetivos - § 4º do artigo 42 da Lei  

Complementar nº 743 /1993 - cargos abrangidos na Lei Complementar 

nº 1244/2014  -10% do salário base. 

A Gratificação atribuída aos servidores elencados no TCA 

39579/026/10, conforme mencionado pela interessada à fl. 4, trata da 

Gratificação de Controle Externo - GTP, cujos valores são: Cargo de Nível 

Médio - R$ 392,47; Cargo de Nível Superior - R$ 1.568,90 e Cargo de 

Chefia - R$ 2040,69 e seu embasamento legal é o § 4º do artigo 42 da Lei 

Complementar nº 743/1993. 

Por sua vez, a Gratificação atribuída para coordenar os serviços de 

apoio ao Ministério Público de Contas, também mencionado pela 

interessada à fl.4, refere-se à Gratificação de Controle Externo - A, já 

mencionada no bojo desta manifestação. 



 

 

 
 

 

 

A competência para concessão das Gratificações 

supramencionadas é do Conselheiro Presidente desta Egrégia Corte de 

Contas, nos termos do artigo 27, XV do Regimento Interno. 

Nota:  

 

A resposta informa que todas as gratificações, no âmbito do 

TCE SP, têm seu fundamento em duas normas, a saber a Lei Complementar 

10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo) e a 

Lei Complementar 743/93, que na ocasião institui um Plano de Cargos e Salários 

no TCE SP.  

 

Quanto a Gratificação de Representação de Gabinete, assim está 

descrita no Estatuto dos Servidores Público Civis do Estado de São Paulo:  

 

Artigo 135 - Poderá ser concedida gratificação ao funcionário: 

(...) 

III - a título de representação, quando em função de gabinete, missão ou estudo 

fora do Estado ou designação para função de confiança do Governador;    

 

Já a Lei Complementar 743/93, diz:  

 

Artigo 42 - Fica Instituída a Gratificação de Controle Externo, a ser 

atribuída aos servidores pertencentes ao Quadro da Secretaria do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo.  

(...) 

§ 5º - É vedado atribuir gratificação com fundamento no 

inciso III, do artigo 135, da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, ao 

servidor que não esteja lotado nos Gabinetes da Presidência dos 



 

 

 
 

 

 

Conselheiros, a não ser que ocupante de cargo ou função de direção 

ou chefia de Gabinete. (grifo nosso)  

 

Pois bem, quanto à Gratificação de Representação de Gabinete, cujos 

valores se encontram na tabela acima, chama-nos a atenção a variedade de 

grupos, valores e, sobretudo, critérios apresentados, pois o § 5º restringe bem 

as hipóteses de concessão, são elas:  

1) Estar lotado no Gabinete da Presidência e dos Conselheiros; 

2) Ser ocupante de cargo de Direção; 

3) Ou (ocupante de) Chefia de Gabinete. 

 

Na resposta da Administração, nos é informado que os critérios são 

“nível de escolaridade, provimento do cargo, local de trabalho, dentre outros”. 

Tanto na Lei Complementar 10.261/68 quanto na Lei Complementar 743/93 

não há menção a tais critérios, apenas os três enumerados acima.  

 

Com a mesma fundamentação, art. 42 § 4º, instituiu outras espécies de 

Gratificação de Controle Externo (Gratificação de Controle Externo – GTP; 

Gratificação de Controle Externo - Efetivos, Gratificação de Controle 

Externo – Gestão; Gratificação de Controle Externo CPL/Pregoeiros; 

Gratificação de Controle Externo para Gabinetes; Gratificação de Controle 

Externo A – para função de Chefe de Gabinete e também para Coordenação 

de apoio ao Ministério Público de Contas, se não existirem outras mais).  

 

No caso, a resposta da Diretoria Geral da Administração informa que 

há gratificação para função-atividade, conforme a informação no que se refere 

a “função de Chefe de Gabinete”, porém não informou a lei que criou tal 



 

 

 
 

 

 

função.  Novamente lembrado que no QSTC só existe 01 cargo de chefe de 

gabinete.  

 

  Trazemos novamente o artigo da Lei Complementar 743/93:  

   

Artigo 42 - Fica Instituída a Gratificação de Controle 

Externo, a ser atribuída aos servidores pertencentes ao Quadro da 

Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. (grifo nosso) 

§ 1º - A Gratificação de que trata este artigo será considerada para efeito de 

contribuição para o sistema previdenciário. 

§ 2º - A Gratificação de que trata este artigo é extensiva aos inativos do 

Q.S.T.C.E. nas mesmas condições de atribuída à classe ou categoria funcional em que 

tenha ocorrido a aposentadoria. 

§ 3º - A concessão da Gratificação de Controle Externo não exclui a 

percepção cumulativa de outras gratificações a que façam jus aos servidores alcançados por 

este artigo. 

§ 4º - O Tribunal por Ato do Presidente regulamentará o 

disposto neste artigo, fixando os valores da Gratificação e Controle 

Externo para as diversas classes e categorias funcionais do 

Q.S.T.C.E.. (grifo nosso) 

§ 5º - É vedado atribuir gratificação com fundamento no 

inciso III, do artigo 135, da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, ao 

servidor que não esteja lotado nos Gabinetes da Presidência dos 

Conselheiros, a não ser que ocupante de cargo ou função de direção 

ou chefia de Gabinete. (grifo nosso) 

§ 6º - A vedação a que se refere o § 5º deste artigo não se aplica ao servidor 

quem em 31 de dezembro de 1992 estivesse percebendo gratificação concedida nos termos 

da legislação em vigor. 

§ 7º - Sobre o valor da Gratificação de Controle Externo instituída para os 

servidores do Q.S.T.C.E. incidirão o adicional por tempo de serviço e a sexta-parte dos 



 

 

 
 

 

 

vencimentos de que trata o artigo 129, da Constituição do Estado, observado o disposto 

no inciso XVI de seu artigo 115. 

 

Em uma análise literal do dispositivo, temos que foi instituída a 

GRATIFICAÇÃO DE CONTROLE EXTERNO, no singular. 

 

O Tribunal, por ato do Presidente fixará os valores da 

GRATIFICAÇÃO DE CONTROLE EXTERNO para as diversas classes e 

categorias funcionais.  

 

E o que são classes e categorias funcionais? 

 

A própria Lei Complementar 10.261/68, em seu art. 7º, nos define 

classe como sendo “o conjunto de cargos da mesma denominação”. E 

categoria funcional se trata de carreira, art. 8º, “conjunto de classes da mesma 

natureza de trabalho, escalonados segundo o nível de complexidade e o grau 

de responsabilidade”.  

 

Logo, os valores da Gratificação de Controle Externo deveriam ser 

fixados de acordo com a carreira e a classe. Não se tem, em nosso 

entendimento, na Lei Complementar 743/93, previsão para se instituir outras 

subespécies de Gratificação e, mesmo se houvesse, afrontaria mais uma vez o 

art. 37, X, da Constituição Federal.   

 

Da forma como foi interpretado pela Administração o dispositivo legal, 

temos situações como, por exemplo, um servidor efetivo, Agente da 

Fiscalização, recebe uma GCE de 10% do salário base, previsão da LC 



 

 

 
 

 

 

1.272/14 combinada com a LC 743/93; na hipótese do servidor ser lotado no 

Gabinete da Presidência, faria jus também à Gratificação de Controle Externo 

– GTP, R$ 1.568,90; ambas com o mesmo fundamento legal: art. 42 § 4º, da 

LC 743/93; além de receber a Gratificação de Representação de Gabinete, 

prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. 

Portanto, duas gratificações pela mesma função ou condição (estar lotado em 

Gabinete) e duas gratificações com o mesmo fundamento legal, art. 42, §4º.  

 

E se o mesmo servidor fosse lotado na Diretoria Geral da 

Administração, designado como Pregoeiro, receberia a Gratificação de 

Controle Externo - CPL/Pregoeiros no valor de R$ 1.753,93, além da 

Gratificação de Controle Externo paga a todos os servidores, ou seja, mais 

uma vez duas gratificações com o mesmo fundamento. 

 

A Diretoria Geral da Administração não informou quais as gratificações 

concedidas aos servidores lotados nos Cartórios, no Corpo de Auditores nem 

no Ministério Público de Contas.   

 

No entendimento desta Associação, essa interpretação extensiva dada a 

Lei Complementar 743/93 e, consequentemente, sua aplicabilidade pela 

Administração do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, além de 

equivocadas, podem causar grave lesividade ao erário e à moralidade pública, 

configurando ato de improbidade administrativa.             

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

11) Ofício Aud-TCE/SP-11/2018 – SIC 283/18 

TC-459/026/18 

(REQUERIMENTO PARCIALMENTE ATENDIDO; possível 

conduta tipificada no art. 32, I e III, da Lei 12.527/11) 

 

Considerando que, em consulta ao portal da transparência do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo, foi analisada a planilha contendo os servidores de 

outros órgãos requisitados pelo TCE SP, a fim de subsidiar propostas desta 

Associação para readequação do quadro de servidores com objetivo de fortalecer a 

área de Fiscalização e, consequentemente, aperfeiçoar toda a atividade de Controle 

Externo de competência dessa imprescindível Instituição; 

 

Considerando que nem todos os dados que esta Associação necessita estavam 

disponíveis; 

 

Considerando que, em alguns casos, foram detectados pagamentos por essa 

egrégia Corte aos servidores requisitados sem prejuízo dos vencimentos e demais 

vantagens do cargo de origem, podendo, s.m.j., configurar acúmulo ilegal; 

 

Considerando que, nos casos de servidores requisitados com prejuízo dos 

vencimentos, não consta qual o cargo ou função exercem nesse Tribunal;  

 

Por fim, considerando que se detectou pelo menos um caso de servidor público 

em cargo de livre provimento requisitado;  

 



 

 

 
 

 

 

Esta Associação requer as seguintes informações: 

 

1) Justificativa para a requisição de servidores de outros órgãos; 

2) Natureza dos pagamentos realizados aos servidores requisitados sem 

prejuízo dos vencimentos, indicando a fundamentação legal, os respectivos 

valores e o meio pelo qual foi dada publicidade das normas que 

fundamentam esses pagamentos; 

3) Cargo ou função exercida no TCE SP dos servidores requisitados; 

4) Entendimento dessa Egrégia Corte sobre a cessão de cargos de 

assessoramento, de livre provimento, entre órgãos públicos. 

 

Resposta da Diretoria Geral da Administração: 
 

1- As raras requisições de servidores de outros Órgãos atendem a 

necessidade de expertise em determinada área ou pela qualidade profissional 

do requisitado; 

2- Há casos de afastamento com ou sem prejuízo dos vencimentos e, nessa 

última hipótese, o Tribunal reembolsa o Órgão de origem, nos termos do 

parecer CODEC nº 071/2007; 

3- Sempre cargo ou função de Assessoria, em conformidade com a 

habilitação mencionada no item 1; 

4- Não localizamos parecer formal da Casa, não há esta hipótese no âmbito 

deste Tribunal. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Notas:  

 

Item 1: Há na relação de requisitados auxiliares de serviços gerais, motoristas, 

oficiais administrativos.  

  

Item 2: Não respondeu ao requerido. Constata-se, a título de exemplo, 

pagamentos nos dois órgãos. Não justificou esses pagamentos nem informou 

os fundamentos legais.  

 

Matrícula Recebimento no 

órgão de origem 

Recebimento no 

TCE SP 

3693 R$ 1.371,95 R$2.241,96 

3700 R$ 1.160,14 R$3.063,94 

4421 R$ 1.108,60 R$2.251,11 

4422 R$ 2.520,10 R$1.350,93 

4523 R$ 953,30 R$2.251,11 

4704 R$ 3.177,49 R$2.757,39 

4705 R$ 1.115,24 R$2.630,53 

4918 R$ 4.343,87 R$1.363,20 

3778 R$ 2.029,88 R$7.960,48 

4158 R$ 10.930,25 R$ 4.911,23 

4154 R$ 1.422,79  R$ 4.799,58 

 

Item 3: Se sempre exercem cargo ou função de assessoria, conforme a 

resposta da Diretoria Geral da Administração, estaria configurado acúmulo 

ilegal de cargos nos casos de servidores requisitados sem prejuízo dos 

vencimentos.   



 

 

 
 

 

 

 

Item 4: Na planilha de requisitados, consta um funcionário no cargo de 

Assessor IV da Cia do Metropolitano.  

 

Legislação citada nos requerimentos de informação e nas respostas:  

 

Data base para Revisão Geral Anual 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2007/lei-12680-16.07.2007.html 

 

Revisão Geral Anual 2014 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014/lei.complementar-1244-

18.06.2014.html  

 

Revisão Geral Anual 2015 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1271-

03.09.2015.html  

 

Revisão Geral Anual 2016 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1293-

23.09.2016.html  

 

Revisão Geral Anual 2017 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1312-

06.10.2017.html 

 

Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/alteracao-lei-10261-28.10.1968.html  

Reorganização do quadro de pessoal (1978) 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-203-

14.12.1978.html  

 

Alterações: 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2007/lei-12680-16.07.2007.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014/lei.complementar-1244-18.06.2014.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2014/lei.complementar-1244-18.06.2014.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1271-03.09.2015.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1271-03.09.2015.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1293-23.09.2016.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1293-23.09.2016.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1312-06.10.2017.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2017/lei.complementar-1312-06.10.2017.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1968/alteracao-lei-10261-28.10.1968.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-203-14.12.1978.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-203-14.12.1978.html


 

 

 
 

 

 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1982/lei.complementar-271-

04.01.1982.html  

 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1982/alteracao-

lei.complementar-297-06.10.1982.html 

 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1982/lei.complementar-297-

06.10.1982.html  

 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1988/lei.complementar-536-

15.04.1988.html 

 

Plano de Cargos e Salários 1993 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/lei.complementar-743-

27.12.1993.html  

 

Plano de Cargos e Salários 2007 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2007/lei.complementar-1026-

20.12.2007.html  

 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2008/lei.complementar-1073-

11.12.2008.html  

 

Plano de Cargos e Salários 2015 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1272-

14.09.2015.html  

 

 

Criação do cargo de Auditor Substituto de Conselheiro 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2005/lei.complementar-979-

08.12.2005.html  

 

Criação da Diretoria da Assistência Social – DASAS 

 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1982/lei.complementar-271-04.01.1982.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1982/lei.complementar-271-04.01.1982.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1982/alteracao-lei.complementar-297-06.10.1982.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1982/alteracao-lei.complementar-297-06.10.1982.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1982/lei.complementar-297-06.10.1982.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1982/lei.complementar-297-06.10.1982.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1988/lei.complementar-536-15.04.1988.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1988/lei.complementar-536-15.04.1988.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/lei.complementar-743-27.12.1993.html
http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1993/lei.complementar-743-27.12.1993.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2007/lei.complementar-1026-20.12.2007.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2007/lei.complementar-1026-20.12.2007.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2008/lei.complementar-1073-11.12.2008.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2008/lei.complementar-1073-11.12.2008.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1272-14.09.2015.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2015/lei.complementar-1272-14.09.2015.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2005/lei.complementar-979-08.12.2005.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2005/lei.complementar-979-08.12.2005.html


 

 

 
 

 

 

 

Lei que define casos de substituição 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-180-

12.05.1978.html 

 

Transposição 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1983/alteracao-

lei.complementar-318-10.03.1983.html 

 

Rol de atribuições dos cargos 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1294-

23.09.2016.html  

 

Rol de atribuições do cargo de Agente da Segurança da Fiscalização 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-203-

14.12.1978.html  

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-180-12.05.1978.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-180-12.05.1978.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1983/alteracao-lei.complementar-318-10.03.1983.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1983/alteracao-lei.complementar-318-10.03.1983.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1294-23.09.2016.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2016/lei.complementar-1294-23.09.2016.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-203-14.12.1978.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/1978/lei.complementar-203-14.12.1978.html

