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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – PROCURADORIA CONSULTIVA 

ADMINISTRATIVA 

 

Período: 2017 a 2020 

 

QUESTÕES GERAIS, PESSOAL E DIVISÃO DE TRABALHOS 

A Procuradoria Consultiva Administrativa conta, atualmente, com 9 
(nove) Procuradores, sendo que 4 (quatro) estão lotados em outras Secretarias 
para atendimento direto (Departamento de Recursos Materiais, Secretarias de 
Gestão Administrativa e Finanças, de Educação e de Saúde). 

Além dos Procuradores, a PCA conta atualmente com 1 (uma) 
Secretária e 2 (dois) estagiários da área do Direito. Nas Secretarias externas, o 
corpo administrativo é formado pelo pessoal lotado nas respectivas Pastas, 
sendo que os Procuradores lotados nas Secretarias de Educação e de Saúde 
contam, cada um, com 1 (um) Analista em Gestão Municipal (Direito) como 
auxiliar direto. 

No intervalo de tempo indicado em epígrafe, 2 (duas) Procuradoras se 
aposentaram, sendo ambas substituídas por outros 2 (dois) Procuradores. No 
quesito de material utilizado, a PCA utiliza, preponderantemente, material 
comum de escritório (canetas, papel etc.) e equipamentos básicos de 
Informática (computadores, notebooks e impressora). De forma geral, por conta 
da pequena dimensão (se comparada com as demais Procuradorias setoriais), 
a PCA utiliza material de escritório em quantitativo condizente com a média 
geral. 

Sobre distribuição de trabalho, utiliza-se o critério de separação de 
matérias por Secretaria, ficando cada uma (como regra) assessorada de 
maneira individual por um Procurador. A exceção fica para alguns temas 
específicos em razão da complexidade ou da necessidade de tratamento 
unitário dos temas jurídicos envolvidos, quando se admite seu destaque da 
Pasta originária para tratamento por outro Procurador. 

Atualmente, a divisão de trabalhos segue a seguinte fórmula: 
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PROCURADOR SECRETARIAS E TEMAS 

 

Dr. Alex Lima 

SEURBS 

SIDE 

SGHO (Habitação e Regularização Fundiária) 

 

 

 

 

 

Dr. André Peixoto 

SEQV 

Contratações Diretas (exceto SS, SEC e 

SASC) 

SEPAC 

SGAF (Departamento de Receita) 

SGHO 

Eventos Oficiais e Uso de Espaço Público 

SAJ 

SGov 

GP 

 

Drª Maria Cristina 

SGAF (Departamento de Gestão de Pessoas) 

Indenizações 

 

Drª Thaís Veras 

SEMOB 

Indenizações 

Dr. Constantino Siciliano SGAF (Departamento de Recursos Materiais) 

 

Dr. Luís Fernando 

SEC 

SASC 

Drª Patrícia Loboda SGAF (Projetos de Governo, Leis e Decretos) 



 
 

3 
 

 

Drª Témi Costa 

SS 

SMC 

 

DESAFIOS ENCONTRADOS E SUPERADOS 

De todas as Procuradorias setoriais, a PCA tem peculiaridades em sua 
metodologia de trabalho. Embora também lide com trabalhos de caráter 
massificado, é muito comum que referida Procuradoria seja responsável por 
prestar consultoria em matérias das mais diversificadas, o que exige dos 
Procuradores nela lotados o desenvolvimento de qualificações distintas e de 
constante estudo sobre temáticas diversas. 

Pelo fato de a atribuição precípua da PCA ser a consultoria jurídica, o 
principal desafio encontrado foi a unidade de tratamento aos assuntos 
semelhantes, especialmente nos entendimentos jurídicos e nas exigências de 
instrução dos processos administrativos que passam pelo seu crivo. 

O contorno do desafio mencionado no parágrafo anterior, em curto 
prazo, envolveu a atribuição, a determinados Procuradores, de Pastas e/ou 
temas que possuem maior risco de morosidade em decorrência da falta de 
alinhamento de entendimentos jurídicos. 

Como exemplos, cita-se as contratações diretas e as indenizações.  

Como medida de médio prazo, com a distribuição estratégica de temas, 
foi proposta a adoção de procedimentos internos (ainda que informais) para 
unificar a instrução de determinados procedimentos para análise jurídica. 
Exemplificando, está em fase de planejamento a adoção de checklists para 
instrução de determinados procedimentos, como as contratações diretas e os 
aditamentos contratuais. 

No momento, também se encontra em estudo a adoção de outros 
mecanismos para uniformização de entendimentos em matéria de consultoria, 
como um sistema central de controle de pareceres, padronização de 
procedimentos comuns e gerais (como aditivos contratuais, concessão de 
reequilíbrio econômico-financeiro, aplicação de penalidades etc.), a confecção 
de Instruções Normativas para facilitar os trâmites de processos pelas 
Secretarias e a padronização de contratos e termos semelhantes. 
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EVENTOS 

Indicador: Quantidade de pareceres, manifestações relevantes, trabalhos 
normativos (elaboração de normas) e análise/aprovação/confecção de 
instrumentos editalícios que cada Procurador lotado na Procuradoria Consultiva 
Administrativa (inclusive os lotados nas Secretarias externas SASC, SEC, SMC 
e SS) elaborou no período informado. 

 

 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

P MR P MR P MR P MR  

Alex Lima - - 99 32 24 6 46 5 212 

André Ricardo - - 180 43 88 46 107 38 502 

Constantino 

Siciliano 

128 414 53 398 64 428 62 77 1624 

Fabiana Cruz - - - - 47 21 11 - 79 

Ireni Soares   57 - - - - - 57 

Luís Fernando - - - - 132 1 158 19 310 

Maria Cristina 

do Prado 

 

60 

 

- 

 

67 

 

- 

 

55 

 

- 

 

62 

 

- 

244 

Patrícia 

Loboda 

48 - 93 - 20 - 5 - 166 

Thaís Veras 85 - 30 - 83 - 21 - 219 



 
 

5 
 

Témi Corrêa 102 - 116 - 125 - 156 - 499 

TOTAL GERAL 423 414 695 473 638 502 628 139 3.912 

 

LEGENDA 

P: Parecer (na estrutura da Portaria nº 03/SAJ/DFAT/2020) 

MR: Manifestação Relevante, englobando despachos mais complexos, 
elaboração de textos normativos diversos, recursos e petições em órgãos 
administrativos de outros entes públicos, aprovações/confecção de  editais etc. 

 

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS 

- A servidora Irene Marttinen não consta na contagem pelo fato de ter se 
aposentado em março/abril de 2018, não tendo deixado documentos que 
possibilitassem o rastreio de suas atividades. 

- O servidor Diogo Campos não consta no cálculo acima demonstrado, pois 
está usufruindo de licença, não sendo possível ao subscritor acessar os dados 
que possibilitassem o balanço do trabalho de tal Procurador. 

- A Procuradora Tânia Mara Ramos não entrou na contagem pelo fato de estar 
lotada no PROCON. Seus pareceres jurídicos não passaram por nós até o 
presente momento. 

- Na tabela acima, o signo “-” serve para preencher o período no qual o 
Procurador não esteve lotado nesta PCA ou, especificamente quanto às 
Manifestações Relevantes, que não tem controle formal sobre a numeração 
destes. 

 

Eis o relatório. 

 

São José dos Campos, 16 de novembro de 2020. 

 

ANDRÉ RICARDO PEIXOTO 
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Procurador-Chefe 

Matrícula n. 676100/1 – OAB/SP n. 414.075 


