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Jacareí, 28 de novembro de 2017.

Excelentíssima Senhora Presjdente:

Em atendimento ao Ofício n.143/11/2017-CMP,  dessa Casa Legislativa,

datado de 20 de novembro de 2017,  recebido nesta Prefeitura no dia 20 de novembro

de  2017,  referente  ao  Pedido  de  lnformações  n.°  87/2017,  de  autoria  do  Vereador

Rodrigo Salomon, venho prestar as segujntes informações:

i.          A  Diretoria  de  Governança  e  Transparência  tem  aberto  outras

Ordens de  Serviço  para  realização de auditoria  a  serem  realizadas  nas  Unidades da

Prefeitura.

A  fim   de   evitar   o   comprometimento   do   andamento   dos   trabalhos,

assegurando o devido sigilo das informações  utilizadas  paras as  investigações,  não é

possível  revelar  neste  momento  detalhes  sobre  os  trabalhos  em  curso.  Destaca-se,

contudo  que,   na   conclusão  dos  trabalhos  de  auditoria,  todos  serão  publicados  e

disponibilizados  para  o  público,  conforme  o  procedimento de  atuação  da  Diretoria  de

Govemança e Transparência.

Nesse sentido, segue a relação de ordens de serviço encerrados:

N° PROCESSO DESCRIÇÃO STATUS

1 Pró-lar Encerrado
2 lnstalação Catracas Educação Encerrado
3 Habilitação Licitação Catracas Encerrado

Praça dos Três Poderes, 73 -29 andar-Centro -Jacarei-SP
Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br



Prefeitura de Jacareí
Gabinete do Prefeito

Por fim,  em  relação aos  procedimentos já finalizados,  os resultados

apurados já constam disponíveis no sítio eletrônico da prefeitura para consulta pública.

Para consuwa, deverá ser seguido o seguinte procedimento:

1          -        Acessa r         o         s ítio         eletrôn ico         da         pnefieitu ra

(httD:/Mww.iacarej.sD.aov.br);

2 - No canto superior direito da tela principal  encontra-se um campo

na cor azul, denominado Transparência", o qual deverá ser acessado;

3  - Após,  acesse  o  próxmo  campo  azul,  denominado  "Diretoria  de

GGovernançaeTransparência";

4 - Logo após, abrirá uma página com 6 (seis) campos m cor verde,

das quais deverá ser clicado e acessado o item denominado "Relatório de Ouvidoría";

Por   oportuno,   ressalta-se   que   o   sítio   da   prefeitura   está   sendo

reestruturado e, a partir de dezembro de 2017, as informações estarão disponíveis no

campo  "Relatórios  e  Manuais",  da  página  inicial  da  transparência,  constante  no  sítio

eletrônico da prefeitura.

Atenciosamente,

1 __Jcjg-
lzÁIAS JOSE DE SANTANA

Prefoito do Municipio de Jacarei

A Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIAN0
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí -SP
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