
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

1ª Reunião Ordinária 26 de Março de 2013 às 14:00 horas no Plenário Tiradentes.

Presidente: Deputada Célia Leão

Item Proposição Autor OBJETO Relator Voto Vista

1 Processo
1304/2008

COSESP Encaminha documentação relativa ao exercício de
2007 e proposta orçamentária de 2008.

Deputado Luiz
Moura

que, analisando toda documentação
apresentada, determinamos que,

face às constatações já mencionadas
desta Comissão de Fiscalização e

Controle em seu Parecer de nº 2237,
de 2009 e, tendo em vista as

ressalvas  apontadas pelos órgãos de
fiscalização do TCE, seja

encaminhado oficio ao Ministério
Público e à Procuradoria Geral do

Estado, com cópia desta
manifestação, para que sejam

tomadas as medidas pertinentes.
Por fim, propomos o arquivamento
dos autos deste processo RGL nº

1304, de 2008.
 



2 Processo
1835/2010

SABESP-CIA.
DE

SANEAMENTO
 BÁSICO DO
ESTADO DE
SÃO PAULO

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2009, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985.

Deputado Roberto
Morais

que, analisando toda documentação
apresentada, determinamos que,

face às constatações já mencionadas
por esta Comissão de Fiscalização e
Controle em seu Parecer de nº 1835,

de 2010 e, tendo em vista as
ressalvas apontadas pelos órgãos de

fiscalização do TCE, seja
encaminhado oficio ao Ministério
Público e à Procuradoria Geral do

Estado, com cópia desta
manifestação, para que sejam

tomadas as medidas pertinentes. Por
fim, propomos o arquivamento

deste Processo RGL 1835, de 2010.
 
 
 

3 Processo
1471/2011

CIA.
ENERGÉTICA

DE SÃO
PAULO

Documentação relativa ao exercício de 2010 em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985.

Deputado Dilmo
dos Santos

Dessa maneira, entendemos que no
momento não restam providências a
serem tomadas por esta Comissão
de Fiscalização e Controle, motivo

pelo qual propomos o arquivamento
do Processo RGL n.° 1471, de

2011. 



4 Processo
3793/2011

EMPRESA
METROPOLITA

NA DE
TRANSPORTES
 URBANOS DE
S.PAULO S.A.

Encaminha documentação relativa ao exercício de
2010.

Deputado Luiz
Moura

que, assim sendo, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e

das informações contidas no
Processo e propomos o envio de

ofício ao TCE para que encaminhe,
assim que disponível, a decisão

daquela Corte, bem como as
conclusões de seus órgãos

instrutivos, referentes às contas da
EMTU/SP relativas ao exercício de

2010.
 
 

5 Processo
6348/2011

FUNDAÇÃO
ONCOCENTRO

 DE SÃO
PAULO

Encaminha relatório de atividades referente ao
exercício de 2010.  

Deputado Luiz
Moura

Dessa maneira, após tomar
conhecimento da documentação e

das informações contidas nos autos,
verificamos que a Fundação

Oncocentro de São Paulo ateve-se à
competência institucional que lhe é
atribuída no exercício de 2010, e

propomos o arquivamento do
Processo RGL nº 6348, de 2011.

 



6 Processo
7182/2011

Fundação
Faculdade de

Medicina

Encaminha documentação relativa aos exercícios
de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006 e 2010 em atendimento
ao artigo 3º da Lei 4595/1985, pela Fundação
Faculdade de Medicina-FMM.

Deputado Rodrigo
Moraes

Assim sendo, esta Comissão de
Fiscalização e Controle toma

conhecimento da documentação
encaminhada, propondo que a FFM

deixe de ser oficiada por esta
Assembleia Legislativa com

fundamento na Lei n° 4.595, de
1985, já que esta lei não se aplica a

essa entidade, sendo a Fundação
Faculdade de Medicina notificada

desta decisão.
  Diante do exposto, solicitamos o

envio de ofício ao Ministério
Público, com cópia deste parecer,

para a tomada de providências
cabíveis diante das irregularidades
já apontadas, as quais ainda podem

estar em curso, sem prejuízo de
outras irregularidades que as

análises do Tribunal de Contas
venham a apontar. Após, propomos
o arquivamento do Processo RGL

n° 7182, de 2011.
 

7 Processo
8297/2011

IMESC Encaminha documentação relativa ao exercício de
2012, em atendimento ao artigo 5º da Lei
4595/1985-proposta orçamentária - pelo IMES-
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de
São Paulo.

Deputado Rodrigo
Moraes

que toma conhecimento da proposta
orçamentária do IMESC para o
exercício de 2012, propondo o

arquivamento do Processo RGL n°
8297, de 2011.



8 Processo
287/2012

UNESP Encaminha documentação relativa ao exercício de
2011, em atendimento ao artigo 3º da Lei
4595/1985 - pela Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho"-UNESP.

Deputado Luiz
Moura

tomamos conhecimento da
documentação contida no Processo

RGL nº 287, de 2012 e, ante os
fatos apresentados, determinamos
que seja encaminhado oficio ao

Ministério Público, com cópia desta
manifestação, para que sejam

tomadas as medidas pertinentes. Por
fim, propomos o arquivamento dos
autos deste processo RGL nº 287,

de 2011.
 

9 Processo
604/2012

FUNDAÇÃO
FLORESTAL

Encaminha documentação relativa aos exercícios
de 2005, 2007, 2008 e 2010 em atendimento ao
artigo 3º da Lei 4595/1985, pela Fundação para a
Conservação e a Produção Florestal do Estado de
São Paulo.

Deputado Dilmo
dos Santos

que no momento não restam
providências a serem tomadas por
esta Comissão de Fiscalização e

Controle, motivo pelo qual
propomos o arquivamento do

Processo RGL n° 604, de 2012.
 

10 Processo
3171/2012

IAMSPE Documentação relativa ao exercício de 2011, em
atendimento ao artigo 3º da Lei 4595/1985, do
Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual - IAMSPE. 

Deputado Luiz
Moura

que, assim sendo, por ora, tomamos
conhecimento da documentação e

das informações contidas no
Processo e propomos o envio de

ofício ao TCE para que encaminhe a
decisão daquela Corte, bem como as

respectivas conclusões de seus
órgãos instrutivos, sobre as contas

do IAMSPE referentes ao exercício
de 2011.



11 Processo
5058/2012

USP -
Universidade de

São Paulo

Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2012.

Deputado Milton
Leite Filho

Cota Considerando que o presente
processo versa sobre matéria

análoga à do Processo RGL n°
4795, de 2012, propomos a juntada
do primeiro, por ser mais recente, a

este último, a fim de que ambos
possam ser analisados

conjuntamente.

12 Processo
5059/2012

CIA.PAULISTA
DE TRENS

METROPOLITA
NOS

Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, pela Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos-CPTM.

Deputado Rodrigo
Moraes

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da CPTM para o
exercício de 2013 e propõe o

arquivamento do Processo RGL nº
5059, de 2012.

13 Processo
5289/2012

FAPESP Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP.

Deputado Roberto
Massafera

que toma conhecimento da
documentação encaminhada pela
FAPESP relativa ao ano de 2013,

propondo o arquivamento do
Processo RGL n° 5289, de 2012.

 

14 Processo
5654/2012

Desenvolvesp Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, pela DESENVOLVESP-Agência
de Desenvolvimento Paulista.

Deputado Roberto
Morais

Ao examinar os autos, verifica-se
que a documentação enviada

preenche a exigência do artigo 5º da
lei sobredita para o ano de 2013,

motivo pelo qual esta Comissão de
Fiscalização e Controle toma

conhecimento da proposta
orçamentária da Desenvolve SP -

Agência de Desenvolvimento
Paulista relativa ao exercício de

2013 e propõe o arquivamento do
Processo RGL n.° 5654, de 2012.



15 Processo
5776/2012

COSESP Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, pela Companhia de Seguros do
Estado de São Paulo-COSESP.

Deputado Roberto
Morais

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da Companhia de

Seguros do Estado de São Paulo -
COSESP relativa ao exercício de
2013 e propõe o arquivamento do
Processo RGL n.° 5776, de 2012.

 

16 Processo
5829/2012

EMTU Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985, pela Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos-SP-EMTU.

Deputado Roberto
Morais

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da Empresa

Metropolitana de Transportes
Urbanos - SP - EMTU para o
exercício de 2013, propondo o

arquivamento do Processo RGL n°
5829, de 2012.

17 Processo
43/2013

IMPRENSA
OFICIAL DO

ESTADO S.A.-
IMESP

Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exercício de 2013, em atendimento ao artigo 5º da
Lei 4595/1985-Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo S.A.-IMESP.

Deputado Rodrigo
Moraes

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da Imprensa Oficial

do Estado de São Paulo para o
exercício de 2013 e propõe o

arquivamento do Processo RGL n°
43, de 2013.

18 Processo
267/2013

EMPRESA
METROPOLITA
NA DE ÁGUAS

E ENERGIA
S.A.

Encaminha proposta orçamentária relativa ao
exerc[icio de 2013, em atendimento ao artigo 5º
da Lei 4595/1985, pela Empresa Metropolitana de
Águas e Energia S.A.-EMAE

Deputado Roberto
Massafera

que toma conhecimento da proposta
orçamentária da EMAE referente ao

exercício de 2013 e propõe o
arquivamento deste Processo RGL

n° 267, de 2013.

 PARA CIÊNCIA
 
1. RGL 42/2013 - TCE - Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao quarto trimestre de 2012.
 
2. OFÍCIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO comunicando irregularidades na admissão ou aposentadoria de pessoal, para conhecimento da Assembléia
em conformidade com o inciso XV, do artigo 2º, da Lei Complementar nº 709/93:
2.1. Admissão de dois técnicos de radiologia, Secretaria da Saúde - Hospital Geral de Taipas, com base na lei nº 733/93 - exercício de 2005 ( Ofício CGCRRM nº 63/13



- TC-41384/026/06).
2.2. Contagem de tempo para concessão de aposentadoria - UNICAMP - Faculdade de Engenharia de Alimentos - exercício de 2004 (Ofício CGCRRM nº 1821/12 -
RC-3371/003/05).
2.3. Admissão de cozinheiros, motoristas, agente de vigilência, auxiliares acadêmicos II, auxiliares de administração, técnicos para assuntos administrativos, secretários,
auxiliar de documentação e informação, técnico de recursos humanos, técnicos acadêmicos, técnico de informática, auxiliares de caixa II, auxiliares de
manutenção/obras, técnicos de documentação e informação - USP - exercício de 2005.
 
3. OFÍCIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO comunicando irregularidades no repasse de recursos públicos ao terceiro setor, mediante convênios ou
subvenções, julgados irregulares, bem como as medidas saneadoras adotadas:
3.1.Repasse de R$23.000,00, efetuado por meio de convênio entre a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude e o Centro Comunitário da Vila Rubi e Adjacências -
exercício de 2009 (Ofício CG.C.DER nº 36/2013 - TC-009801/026/12).
3.2. Repasse de R$10.769,85, efetuado por meio de subvenção da Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, à APM da EEPG Massanori Karazawa,
localizada no Município de São Miguel Arcanjo - exercício de 2000 (Ofício CGCRRM nº 65/13 - TC-29561/026/03
 
4. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO - Comunicações de instaurações de INQUÉRITOS CIVIS:
4.1. INQUÉRITO CIVIL PJPP-CAP nº 374/12 - 8ª PJ (Ofício 6818/12), Representante ALESP, representados CDHU e Construtora OAS Ltda. Decreto Legislativo nº
2341/2012.
4.2. INQUÉRITO CIVIL PJPP-CAP nº 767/12 -7ªPJ (Ofício nº 6461/2012), Representante ALESP, representados FDE e Construtura Itajaí Ltda, apuração de
irregularidades no contrato, construção e ambientes complementares na escola Estadual Barnabé, em Santos - valor de R$886.592,36.
4.3. INQUÉRITO CIVIL PJPP-CAP nº 774/2012 - 7ªPJ (Ofício nº 6771/2012), Representante ALESP, representados Departamento de Suprimento Escolar, da
Secretaria da Educação, e Protisa Indústria de Produtos Alimentícios S/A, apuração de supostas irregularidades na concorrência pública e no contrato para o
fornecimento de mistura para o preparo de risoto de frango. Projeto de Decreto Legislativo nº 990/2005.
4.4. INQUÉRITO CIVIL IC nº 810/12 - PJPP-CAP - 5ª PJ (Ofício nº 8100/2012), Representante ALESP, apuração de irregularidades na concorrência pública e no
contrato firmado, objetivando a execução indireta em regime de empreitada integral de 300 unidades habitacionais - tipo Vi22F. PDL 60/2004.
4.5. INQUÉRITO CIVIL PJPP-CAP nº 812/12 - 7ª PJ (Ofício nº 6765/2012), Representante ALESP, representados FDE e CONSPEN - Construções e Projetos de
Engenharia Ltda, apuração de irregularidades na concorrência pública e no contrato nº 05/1703/06/01, objetivando a contrução de cobertura de quadra em diversas
escolas. Processo ALESP RGL 3739/10.
 
5. OFÌCIO nº 207/12 - CAT Procuradoria Geral de Justiça, informando o encaminhamento à Promotoria de Justiça de Carapicuiba, do Pareccer nº 1735/2012, da CFC,
sobre o RGL 5065/2012 - CFC - Relatório sobre problemas com o andamento da reforma da Escola Estadual Maria Marques de Noronha, em Carapicuíba. (cópia
digitalizada disribuída em anexo ao correio eletrônico que convocou esta reunião).
 
6. USP/PROCURADORIA GERAL - Ofício PG.Of. 1193/2012 - RUSP - Esclarecimentos relaticos aos Pareceres nº 1332/12 e 1351/12, da CFOP, sobre os Processos
RGL nº 10.136/2007 e 812 que considerou irregulares as contratações no contrato firmado entre a USP/Hospital Universitário e a empresa Atmosfera Gestão e
Higienização de Têsteis Ltada, no valor de R1.209.600,00, objeto dos Processos do TCE, TCs 21357/026/07; 13702/026/04 e 032885/026/04.



 
7. RELATÓRIO TRIMESTRAL, Encaminhado pelo TCE, referente à fiscalização das entidades filantrópicas de assistência à saúde que recebem auxílio do Estado -
Artigo 3º DA LEI Nº 13.757/2009, de autoria DA CPI DAS SANTAS CASAS, distribuído à CFC conforme o Artigo 34-C, inciso V do Regimento Interno. (Processo
RGL nº 4.881, de 2010): ESTUDO TEMÁTICO Nº 5, DE 2013, elaborado pela Divisão de Equipe Técnica - DET/DC, referente ao quarto trimestre de 2012. (cópia
digital disribuída em anexo ao correio eletrônico que comunicou a realização desta reunião).
 
8. FDE - Relação nominal das instituições de ensino superior que celebraram convênios com a Secretaria da Educação, por intermédio da FDE, para participação do
Projeto Bolsa Universidade do Programa Escola da Família e Projeto bolsa Alfabetização, referente ao mês de fevereiro de 2013, em atendimento ao art. 116,§2º, da Lei
nº 8666/93 (Ofício - SANQ-Pr nº 20/0051/13 - cópia digitalizada distribuída em anexo ao correio eletrônico que comunicou a realização desta reunião).


