
 

 

 

 

REQUERIMENTON.º 45/2017 

 

 
Fundamentado no art. 217, combinado com o art. 221 

inciso VIII ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicitar a 
mesa, após discussão e aprovação pelo plenário que seja encaminhada 

esta propositura ao Sr. AbduljabarGalvin Mohammad, Prefeito deste 
Município,com cópia ao Fiscal de Contrato do Gabinete do Prefeito, Ilmo. 

Sr. Paulo Ricardo Franco Emídio da Silva, requerendocópias e informações 
a respeito do contrato para prestação de serviços da Prefeitura com a 

empresa FIPE abaixo transcritos: 

 

 
1) Nomes dos funcionários da empresa FIPE que ocupam os seguintes 

cargos: 

a) Coordenador 

b) Consultor de contas públicas 

c) Consultor Jurídico 

d) Consultor de Tecnologia da Informação 

e) Consultor Organizacional 
f) Consultor em gestão de banco de dados 

 
2) Cópia das passagens aéreas CBA-SP / SP-CBA dos funcionários da 

FIPE que estiveram em Jaciara; 

 

3) Caso possível, nome dos hotéis em que ficaram hospedados. 

 

4) Questiona-se: Qual o motivo da necessidade de se aditivar este 
contrato com a empresa FIPE? 

 
5) Indaga-se ainda: 

 
a) Já houve a verificação de que os procedimentos adotados para a 

geração de folha de pagamento são suficientes para garantir a 
adequação dos pagamentos realizados para evitar possíveis 

desvios? Se sim, enviar relatório da verificação. 
b) Já houve a identificação de procedimentos que podem se traduzir 

em riscos potenciais para a Prefeitura, que podem culminar em 
possíveis desembolsos, e a sugestão de medidas para mitigação 

desses riscos? Se sim, enviar relatoria dessa identificação; 
c) Existe a possibilidade, através de estudos já feitos pela FIPE, de 

identificar oportunidades de redução de custos na folha de 

pagamentos? Se sim, enviar os estudos. 



 

d) Os serviços de verificação de conformidade contábeis já 

identificaram se houve conformidade destes com as normas que 
regem a contabilidade pública? Se sim, enviar relatório da 

verificação. 

e) Os serviços apontados acima já identificaram o impacto financeiro 
sobre as finanças do Município? Se sim, enviar o impacto 

financeiro. 
f) A empresa FIPE já realizou um diagnóstico quantitativo das 

dívidas e encargos recebidos pela atual gestão em 01 de janeiro 
de 2017? Se sim, enviar cópia deste diagnóstico. 

 
 

 

 

 

RODRIGO FRANCISCO 

VEREADOR AUTOR 
 

 
 

 
 

JACIARA(MT), 27 DE NOVEMBRO DE 2017. 


