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Requer ao Magnífico Reitor da Universidade de 

Taubaté – UNITAU, informações sobre a publicação 

no Portal da Transparência dos relatórios de gestão 

financeiro-orçamentária nos prazos definidos pela Lei 

Complementar nº. 101 de 4 de maio de 2000, Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

                

 

                                                          Senhor Presidente, 

 

     A fiscalização do município exercida pela Câmara 

Municipal é garantida e determinada pela Constituição Federal (artigo 31) e Lei Orgânica do 

Município de Taubaté (artigo 9º).  

     O Art. 42 da Lei Orgânica do Município de Taubaté 

dispõe que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 

Município e de todas as entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade e economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida 

pela Câmara Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno de 

cada Poder. 

                 Desta feita, estando a UNITAU sujeita ao controle 

fiscalizatório da Câmara Municipal de Taubaté, passamos às seguintes considerações: 

 

     Considerando que, a Lei de Responsabilidade Fiscal no 

Capítulo que trata da Transparência, Controle e Fiscalização, dispõe em seu Art. 48 que são 

instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, 

inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 

orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da 

Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 

documentos 

     Considerando que, o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária, com seus anexos deverá ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada 

bimestre. (LRF. Art. 52, caput).  

     Considerando que, o Relatório de Gestão Fiscal, com 

todos os seus anexos deverão ser publicados até trinta dias após o encerramento do período a 

que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive, por meio eletrônico. (LRF. Art. 

55, § 2º, 3º, 4º).  
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     Considerando que, no Portal da Transparência da 

Universidade de Taubaté, os relatórios acima descritos da LRF não estão publicados nos 

prazos legalmente estabelecidos, senão vejamos: 

- Relatórios Financeiros: ano da última publicação: 2011 

- Relatório de Gestão Fiscal: ano da última publicação: 2015 

- Balanços: ano da última publicação: 2014 

- Contratos: mês da última publicação: outubro de 2016 

 

                                   Assim sendo, é que: 

 

REQUEREMOS ao Magnífico Reitor da Universidade de 

Taubaté – UNITAU – Prof. Dr. José Rui Camargo, ouvido o plenário, dispensadas as demais 

formalidades de praxe, que no uso de suas atribuições, se digne a nos informar o que segue: 

 

                                                      I) Por qual motivo os Relatórios dispostos no Art. 48 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal não estão sendo publicados no Portal da Transparência 

nos prazos estabelecidos pelos Artigos 52 e 55 do referido diploma legal? 

 

           II) Quais as medidas que serão tomadas pela UNITAU 

para o cumprimento dos prazos estabelecidos pela LRF para devida publicidade por 

meio eletrônico no Portal da Transparência, dos relatórios aqui citados?  

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 16 de fevereiro de 2017. 

 

Vereadora Loreny - PPS 
 

 


