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RELATÓRIO

    Em exame atos de admissão de pessoal por tempo determinado efetivados pela Prefeitura Municipal de Motuca, no exercício de
2017, com Lei Municipal autorizadora nº 685/2016 com vigência de 12 meses, permitida prorrogação de contrato por mesmo
período.
Houve prévio  processo  seletivo,  devidamente  formalizado,  publicado, utilizando-se  de  provas  com  critérios de avaliação,
gerando listas de classificação final.
   A Fiscalização atestou regularidade das admissões no que diz respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, consignando que as contratações ocorreram em virtude de afastamento de servidores
efetivos  por  licença  saúde,  licença  gestante,  pedido  de  licença  sem  remuneração,  pedido  de  exoneração,  falecimento,
afastamento  em  virtude  de  processo  administrativo  e  para  complementação  de  carga  horária  de  aulas,  de  acordo  com  as
justificativas apresentadas.
    Os Termos de Ciência e Notificação estão assinados e arquivados conforme declaração.
    No tocante ao atendimento da LRF informou que o Poder Executivo encontra-se dentro do limite previsto no art. 20 da LRF,
respeitado o limite prudencial de 95%, previsto no art. 22, parágrafo único, da LRF, em todos os quadrimestres de 2017.  
    Os autos retornaram do D. MPC nos termos do Ato Normativo nº 6/2014-PGC, DOESP 6/2/2014.

DECISÃO



    A instrução não apontou irregularidades nos atos praticados, propondo a legalidade e registro das admissões.
    Acolho, assim, o posicionamento da Fiscalização e, nos termos do que dispõem a Constituição Federal, artigo 73, §4º e a
Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, JULGO LEGAIS os atos de admissão em exame, registrando-os, conforme artigo 2º, inciso V,
da Lei Complementar Estadual nº 709/93.
   Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da
decisão e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na
página www.tce.sp.gov.br.
    Publique-se, por extrato.
1. Ao cartório para certificar o trânsito em julgado.
2. Ao DSF—2 para as providências cabíveis, arquivando-se em seguida.

C.A., 12 de fevereiro de 2019.
MÁRCIO MARTINS DE CAMARGO

AUDITOR
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EXTRATO: Pelos fundamentos expostos na sentença proferida, JULGO LEGAIS os atos de admissão em exame, registrando-os, conforme
artigo 2º, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 709/93. Por fim, esclareço que, por se tratar de procedimento eletrônico,
na  conformidade da Resolução nº 1/2011, a íntegra da decisão  e demais documentos poderão ser obtidos mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br.

Publique-se.



CA, 12 de Fevereiro de 2019.

MARCIO MARTINS DE CAMARGO
AUDITOR
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