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ATO DA MESA N°017/2017
** DEOIDEJUNHODE20I7 **
"DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS
DE VIAGEM A PEDIDO DA CHEFE GERAL DE DEPARTAMENTOS, DO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DO SETOR DE SUPORTES E DE
ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA, ANGELA MARTA PEREIRA, PARA
VIAGEM DO VEREADOR JOSÉ EDUARDO GOMES JIJNIOR ATÉ A
CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017, PARA
iP.ARTLCIIR • JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL DE
JARDINOPOLIS DR JOÃO CIRO MARCONI DE UMA REUNIÃO NA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
DE SÃO PAULO COM TÉCNICOS DA FUNASA PARA TRATAR DE
ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS

Estado
de São Paulo, no uso

dê, , si

CONSIDERANDO - o dispõsto na Resolução n.
amamento
de
-viagem para Vereadóres è da outras providências;
239/2017, que trata do ad.
CONSIDERANDO - o 3editIo de autorização de
1/06/20
17,
feitopela Chefe Geral de Departaméntos, do Gabinete
adiantamento datado de O
de Suportes e de Administração. Legislativa, Sraí Ângela Maria
da Presidência,.
;)
vereador(es) José Eduardo Ekrnzes JSior até a c-idàde de São
para,
Pereira,
vi
iho de 2017, pirapartioipar juntamente com o Prefeito Municipal
Paulo-SP, no di
Ciro Marconi, de uma reunião junto a Fpndação Nacional de
de Jarditiói3ólis
Estadual lie São Paulo, com tépc os da Funasa, com objetivo de
Saúde -t Superii
ão técnica com o município de Jardinópolis;para definição do
definir possível
erviços, muuíciais de abastecimento de água e
lequado para os serviços
modelo dd gest
esgotamento sã
e ambém da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico,
assunto queE d
de adiantamento
as
despesas com
para fazer fàcc
no momento.
combustível, p'e
-

RESOLVE:

ARTIGO 1°: Fica autorizado o adiantamento das
despesas de viagem - para pagamento de combustível, pedágio, estacionamento,
alimentação e outras que se fizerem necessárias no momento, do vereador José Eduardo
Gomes Junior, para viagem até a cidade de São Paulo-SP, no dia 14 de junho de 2017, para
participar juntamente com o Prefeito Municipal de Jardinópolis, Dr. João Ciro Marconi, de
uma reunião junto a Fundação Nacional de Saúde - Superintendência Estadual de São
Paulo, com técnicos da Funasa, com objetivo de definir possível cooperação técnica com o
município de Jardinópolis, para definição do modelo de gestão mais adequado para os
serviços municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário e também da revisão
do Plano Municipal de Saneamento Básico, assunto que é de interesse do município de
Jardinópolis.
Parágrafo Primeiro: Em decorrência da autorização do
deste
artigo,
para
fazer
face
às despesas de viagem do vereador autorizo o
caput

o
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Departamento Contábil e Financeiro a proceder ao adiantamento de R$ 500,00 (quinhentos
reais), para fazer face aos gastos com combustível, pedágio, estacionamento, alimentação e
outros que se fizerem necessários no momento.
Parágrafo Segundo: A viagem ocorrerá com veículo e
motorista da municipalidade.
Parágrafo Terceiro: A prestação de contas deverá ser
procedida logo após o retorno, pelo(s) Vereador(es) à da Chefe Geral de Departamentos, do
Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa, Sra. Angela
Maria Pereira, que por sua vez prestará contas à Diretora Contábil e Financeira da Câmara.
- ARTIGO 25 :A veracidade dos valores constantes nas
notas de despesas apresentadais pelo(s) - Vereador(es)/Sen'idor(es), serão de responsabilidade do(s) apresentante(s), tanto na esfera, administrativa,, - civil e penal.
ARTIGO 30: Este ato da mesa entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadãs as disposições em contrário.
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TERRA DAMANGA

Excelentíssimos Senhores Componentes da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Jardinópolis, Estado de São Paulo.

Geral de

que se n
viagem a
juntamen
reunião 1
com técr
municípí(
serviços i
do Plano

à presença de Vossa Excèlencia,. requerer adiantamento
total dè R$ 500;Ú0 (qtÍinhento reais), para fazer face às
bustivel, pedágio, estacidnàfiiéntb álhuientação e outras
mento, do Vereador
José Eduardo Gom,s Junior, para
d,
iIoSP, noT W 14de pinho dë 2017, para participar
cipal de Jardi4001is,: Dr. João Ciro Mrconi, de uma
ai de Saúde Supetinténdêipia Estadual de São Paulo,
bjetiv'd de definir possívêlcooperação técnica com o
Jefinlçao do modelo de gestãQ mais adequado para os
nto de água e esgotamento snit,ár?o e também da revisão
ito Básico, assunto que é.idejhteresse do município de
)cortera com veículo e meforista da Prefeitura.
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Ilustríssima Senhora Ángela Maria Pereira, Chefe Geral de Departamentos, do
Gabinete da Presidência, do Setor de Suportes e de Administração Legislativa da
Câmara Municipal de Jardinópolis-SP.

Jose Eduardo Gomes Junior, Vereador de
iasa de Leis queira junto à
ira 20 17/2020, vem respeitosamente, solicitar que Vossa Senhori
O (quinhentos
Mesa )iretora da Casa, adiantamento de viagem no importe de R$ 5
vel, pedágio,
reais), nata: fazer face as despesas com pagamento de õomb
mento, deste
,mação e outras que se fizerel
de 2017, para
n até a cidade de São Paulo SP,
ó Marconi, de
participar juntamente om o Prefeito Municipal de Jard
uma reunião junto a Fundação Nacional de Saúde tadual de São
ração técnica com o
Paulo, com técnicos i Funasa, com objetivo de definij
município de Jardin ,polis, para definição do modelo
s adequado para os
e também da revisão
serviços municipais ci abastecimento de agua e esgotar
do Plano Municipàrcl
aniento Básico.
informo, :que a viageffi, ocorrerá com veículo e motorista da
Prefeitura Municipal.
Jardinópofis. 01 de Junho de 2017.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE SÃO PAULO
Rua Bento Freitas, 46

São Paulo-$P— CEP: 01220-000

Oficio n° 279/GAB/SUIEST-SP
São Paulo, 26 de maio de 2017.
A Sua Excelência o Senhor
João .CiroMarconi
Prefeito Municipal
Praça Dr. Mário Lins,n° 150 - Centro
CEP 1.4680-000 - Jardinópolis/SP
Assunto: Termo de Cooperação Técnica

-

Exmo. Senhor,
Informamos que a Superintendência Estadual da Funasa em São Paulo(Suest/SP) tem interbsse
de firmar o Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Jardinópolis, referente a
solicitação enviada por meio dos Oficies S.E. n 0 lii e 112/2017, que trata de apoio técnico para a
definição do modelo de gestão mais adequado para os serviços municipais de abastecimento de água e
esgotamento sanitário e também da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico.
2
Para isso, o Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica (NICT) desta Suest esta buscando
informações junto a Coordenação de Assistência Técnica à Gestão em Saneamento (COATS), do
Departamento de Engenharia de Saúde Pública (Densp) da Presidência da Funasa, para verificar os
procedimentos necessários para formalização dó instrumento da Cooperação Técnica.
Em virtude de demanda desta Suest/SP nas duas próximas semanas, sugerimos i;is seguintes
3.
datas dias 12 ou 13 de junho para realização de uma reunião entre os representantes da prefeitura e a
superintendente estadual e mais os técnicos da Funasa, com objetivo de definir o escopo de atuação
dessa cooperação técnica. Aproveitamos para solicitar que sejam trazidas as cópias dos seguintes
documentos que serão necessários para a formalização desse processo; Ata de posse do prefeito,
Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoas Físicas. (CPF), comprovante de residência, alem do
CNPJ e CND da. prefeitura.
.
4. .
Aguardamos a definição de data e confirmação de presença para essa reunião pelo telefone
(li) 3585-9708 ou email coresp.senspfunasa.gov.br .
.

Respeitosamente,

Sandra Regina odrigues & Sou
_y?oordenadoxÀ do NIC /SP

M.

A: Carvalho
Conceição
Superintendente Estadual Substituta

