
. Prefeitura Municipal de Tejupá 
CNPJ 46.223.756/0001-09 

PORTARIA N. 247/2021 

Dispõe sobre a instauração de sindicância 

administrativa para apuração de fatos 

relacionados com possíveis 

irregularidades verificadas na execução 

de obras paralisadas/inacabadas. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEJUPÁ, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais e, 

Considerando o apontamento constante do Ítem A.3 da 

conclusão do Relatório de Fiscalização 2º Quadrimestre desta Prefeitura, 

elaborado pela Unidade Regional UR-16 do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, destacando a existência de obras paralisadas/inacabadas, sendo 

elas :-

- Execução de Obras de Reforma e Ampliação da UBS - Unidade Básica de 

Saúde de Tejupá, com valor previsto de R$-328.921,18; 

- Obra da Quadra Coberta de Águas Virtuosas - Escola Marivaldo Tonon, com 

valor previsto de R$-183.639,06; e, 

- Construção de Edificação em Alvenaria para Unidade Escolar no Distrito de 

Ribeirão Bonito, com valor previsto de R$-2.178.085,49. 

Considerando o relatório da Ili Fiscalização Ordenada 

realizada pela UR-16 do TCE em 21 de outubro de 2021, especificamente no 

processo TC-7018/989/20 - TC de Acompanhamento nº 6778/989/21, com 

relação à obra de reforma e ampliação da UBS - Unidade Básica de Saúde de 

Tejupá; 
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Considerando, finalmente, a necessidade de 

esclarecimento das ocorrências, conforme previsto no art. 179 da Lei 

Complementar n. 521, de 28 de junho de 2000, que dispõe sobre o Estatuto 

dos Funcionários Públicos do Município de Tejupá, e dá outras providências. 

RESOLVE:-

1- Baixar a presente Portaria instaurando Sindicância 

Administrativa para apuração de fatos relacionados com poss1ve1s 

irregularidades na execução dos contratos celebrados com a empresa PORTAL 

DO VALE LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 09.620.399/0001-88, 

representada pelo Sr. Marcos Rogério Montagneri, responsável pelas obras 

paralisadas/inacabadas descritas nos apontamentos do Tribunal de Contas, a 

seguir relacionadas :-

- Execução de Obras de Reforma e Ampliação da UBS - Unidade Básica de 

Saúde de Tejupá, com valor previsto de R$-328.921,18; 

- Obra da Quadra Coberta de Águas Virtuosas - Escola Marivaldo Tonon, com 

valor previsto de R$-183.639,06; e, 

- Construção de Edificação em Alvenaria para Unidade Escolar no Distrito de 

Ribeirão Bonito, com valor previsto de R$-2.178.085,49. (apontamento já 
justificado ao TC, tendo em vista tratar-se de convênio já rescindido, com o 
compromisso do Estado, através da Secretaria da Educação, de efetuar de 
forma direta a conclusão da obra em questão); 

- Construção da U.E. - Creche do Distrito de Águas Virtuosas, com valor previsto 

de R$-1.761 .476,79 (não consta do apontamento do TC, entretanto trata-se 
de obra paralisada). 

li- Constituir uma Comissão de Sind icância 

Adm inistrativa para apuração dos fatos narrados no item anterior, composta 
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dos seguintes membros, sob a presidência da primeira nomeada: Dra. lsabela 

Mendonça Sabino, Alessandra Aparecida das Chagas Machado e José Dien ison 

de Chechi, todos funcionários municipais efetivos. 

Ili - A Comissão Sindicante será assessorada, em seus 

trabalhos, pe lo Departamento de Engenharia, Setor de Contadoria e Setor de 

Licitações desta Prefeitura. 

VI- A comissão de Sindicância Administrativa terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para apuração da ocorrência e conclusão dos 

trabalhos, devendo, ao final, apresentar relatório a respeito dos fatos 

apurados. 

V- Determinar, como providência preliminar para 

instrução do processo, a juntada, das peças principais dos respectivos 

Processos Licitatórios que deram origem aos contratos formulados com a 

empresa CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP, objetivando a execução 

das obras relacionadas no Item I desta Portaria. 

publ icação. 

VI- Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

Registre-se. Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUPÁ, 

22 DE~ RO DE 2021. 

VALTER BORANELLI 

PREFEITO MUNICIPAL 

Publicado no Departamento de Adm i9,i. r ã , a ata supra . 
/ 

ANTONIO RUF TO i.'j 
DIRETOk ADMI 'RATI 
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