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NOTA TÉCNICA – SE / FMSAI 
PRETAÇÃO DE CONTAS 2015 

 
  

A presente Nota Técnica objetiva apresentar elementos para a Prestação de Contas 

Complementar e Final do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura - 

FMSAI referente ao exercício de 2015, em cumprimento às disposições da Lei Municipal 

n.º 14.934/2009, em especial ao seu Art. 11º - inciso II. 

 

Por meio da Resolução nº 28 de 31 de março de 2015, o Conselho Gestor do Fundo 

Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura aprovou, na forma do Anexo Único 

da resolução, o Plano de Investimentos do FMSAI na Fonte 03 para o exercício de 2015, 

e por meio da Resolução 32 de 31 de março de 2016 o Plano de Investimentos 

Modificado. Às Secretarias Executoras coube a responsabilidade pela administração dos 

respectivos contratos e ações que receberam recursos do FMSAI, especialmente no que 

tange ao acompanhamento e fiscalização de sua execução, controle de prazos e demais 

providências administrativas.  

 

A Prestação de Contas Parcial do Exercício 2015 foi aprovada pelo Conselho Gestor na 

forma da Resolução nº 42 de 26 de outubro de 2016. Para tratar da referida Prestação de 

Contas, foi autuado o processo administrativo nº 2016-0.194.251-2 no qual foram juntados 

relatórios e resumos das medições dos serviços e obras, atestados pelas unidades 

executoras responsáveis pela aplicação dos recursos. Na época de fechamento da 

prestação de contas, ficou pendente apenas a documentação referente à obra da antiga 

SMSP na subprefeitura Lapa localizada na Avenida Presidente Altino com o 

prolongamento da Praça General Porto Carreiro, objeto do processo 2014-0.236.033-5. A 

Secretaria Executiva foi informada do extravio dos processos de medições números: 

2015-0.318.229-8, 2015-0.297.561-7 e 2015-0.274.529-8, referentes às três medições 

com recursos do FMSAI. Por essa razão a Prestação de Contas a Prestação de Contas 

final ficou condicionada ao recebimento da documentação comprobatória da execução 

desta intervenção. 
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A Secretaria Executiva do Conselho Gestor do FMSAI recebeu em 25 de agosto de 2016 

a documentação encaminhada pela Prefeitura Regional da Lapa, com relatório fotográfico 

da intervenção, cópia dos resumos das medições e cópia dos processos reconstituídos. 

Tal documentação foi juntada no Processo de Prestação de Contas às paginas 4023 a 

4062. Após analisar a documentação, e considerando que a responsabilidade da 

execução e fiscalização é do Órgão Executor, entendemos que o material atende ao 

requerido para atestar a execução conforme o aprovado no Plano de Investimentos para o 

Exercício 2015. 

 

Frente ao exposto, a Secretaria Executiva propõe a aprovação da Prestação de Contas 

Complementar e Final do Exercício de 2015, complementando a Prestação anteriormente 

aprovada na Resolução nº42, relativa ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015 no valor 

aprovado e aplicado de R$ 290.901.511,96 (Duzentos e noventa milhões, novecentos e 

um mil, quinhentos e onze reais e noventa e seis centavos), com a aprovação desta 

prestação de contas relativa ao investimento no valor de R$ 796.955,44 (Setecentos e 

noventa e seis mil, novecentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) 

destinado à intervenção de serviços de manutenção preventiva, corretiva e reparações 

localizada na Praça General Porto Carreiro e Av. Presidente Altino – Subprefeitura Lapa. 

Concluindo assim a Prestação de Contas do Exercício 2015 que totaliza R$ 

291.698.467,40, compatível com o Plano de Investimentos Aprovado pelo Conselho 

Gestor do FMSAI no montante de R$ 301.070.971,34. 

 

Em 29 de agosto de 2017 
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