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ATA DA 11'. RErrNrAo Onomiinn Do ANo DE 2.017 Do CoNSELHo
Der-rnERÀTwo DA SETEC

-

Senvrços TncNrcos GERArs, REÂLrZADA EM

18 DE

DEZEMBRO DE'2.OI7.

Àos dezoito dias do mês de dezembto de 2017, às th30min (nove horas e úinta minutos) fla Sâla
de Reuniões da Presidência da SETEc-SERvIços TÉcNtcos GERAS, com endereço na Praça

Voluntários dc 32 s/n"., Bauro Swrft, nesta cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
atendendo à convocação formal e tegulamentat, onde se enconúâvâm ptesentes o senhot
Presidente ÂRNAr-Do SALTEmI PÁLÀcro JtÍNroR, o Dr. SÉncro RENATo BUENo CuRcro Âssessor Jurídico da Presidência, a senhora JÂNÂrNÂ DE SouzA BRrTo NovÁEs, Diretota
Â.dministrativa Financeira, o Dr. OnLeNoo MÂRoTTÀ FILHo, Diretor Técnico Opetacional, o
senhor MencELo LUIZ FERREIRA - GeÍente Financeüo e compârecerâm os senhores
Membros do Conselho Deliberativo da Setec - Seniços Técnicos Gerais, a saber, a senhora
Â.DRTANA MARIA GÂRÁvELLo FÂrDIGÀ FI.osr - Representante Tin:lar da Âcic - Associaçào
Comercial e Industrial de Campinas, o senhor EDMÂRIo Dos SÂNÍos - Representante Titular
da Prefeitura Municipal de Campinas, o senhor Josr ÀucusTo CESAR CARDIÀ - RepÍesentânte
'l inrlar da Á.eac
- Àssociaçào dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas, o senhor LESTER
Titular do Ciesp - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. 1) O
Representante
JecoutN AnNArDo
senhor
SÂIVETTI PÁL{cIo JúNIoR verihcando a ocorrência de quórum preústo em
Lei, cumprimentando a cada um dos Conselheiros presentes e dando boas vindas a todos
declarou aberta a 11' (décima primeira) Reunião de 2017 do Conselho Deübetativo da Setec,
convidando o Dr. Sétgio R. B. Cutcio para Secretariar os trabalhos. Em seguida, o senhor
Presidente destacou os assuntos a serem üatados, infotmando a todos a seguinte otdem do dia :
I) - Lcituta c Aprovaçào da Àta da Reunião anterior; II) - Ânálise e Delibemção quanto a
apror.açào dos Balancetes Financeiros e Orçamentários de outubro de 201,7; III) - ÂnáIise e
iulgamcnto do Recurso Âdministrativo interposto pela Empresa Âvance Apoio em Franchising e
Recursos Humanos Ltda., conforme protocolo Setec no. 5380/2017, multa aplicada no valor de
R$-812,45; IV)- Àssuntos Gerars; 2) - Na sequência, o senhor Presidente confirmou com os
senhores Conselhetos o teoÍ da Âta da 10" (décima) Reunião de 2017 que, lida, foi aprovada
Í
unanimidade;3) - Âto contínuo, o Senhor Presidente pâssou â tÍatâÍ do item II da Pauta
Reunião, franqueando a palavra ao scnhor Matcelo Luiz Ferreira, Gerente Financeiro, paia que
apÍesentassc os resütados dos Balancetes Financeiros e Otçamentátios do mês de outubro
de 2017, ficando à drsposiçào pâfa elucidar dúvidas e ou responder questionamentos dos
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senhotes Conselheiros. Após demonstração, anfise e comentários, posto em votação, foram
aprovados por unanimidade, os Balancetes Financeiros e Otçamentários telativos ao mês
de Ourubto de 2017 com uma receita total de R$-4.538.509,23; Despesa Total de -R$4.129.191,6'1, resultando em um superaüt financeto da otdem de R$-409.317,62; com Receita
Exúa OrçamentáÍia de R$-710.788,35 e Despesa Extra-Orçamentária de R$-511.444,36. Neste
quadro, as fontes geradoras das receitas orçamentárias assim se consolidaram : R$-3.827.720,88,
referentes a Receita Funetária -R$-1.869.402,67; Receita Solo Púbüco -R$-1.532.841,91; Receita
Cemitérios- R$-285.732,70; Ouúas Receitâs -R$-139.743,60; As despesas Orçamentárias assim se
comportaram: R$-3.617.747,25; Despesas com Pessoal Civil-R$-2.29ó.958,83; Despe sa de
Custeio-R$-1.181.642,36; Despesas com Material de Revenda - R$-104.408,38; Investimentos R$-34.737,68; Na Sequência, em atenção ao item III o Senhor Presidente trouxe à baila, para
análise e julgamento, o Recutso Administrativo inteÍposto pela empresa Campsom, Alarmes e
Àcessórios para Autos Ltda. ME conforme protocolo Setec n". 5380/2017, multa apücada no
valor de R$-812,45; sendo que após discussão, acetca do Recurso, os Membros do Conselho, por
votaçâo Unânime, opinaÍam pela rejeição do Recurso, em outras palavras, acolheram o Parecer
da Procuradoria Juridica desta Autarqúa para NEGAREM PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO, mantendo-se a multa apücada para todos os Íins e efeitos de direito. A seguir, o
senhor Presidente deu inicio ao item "I\Pt- da pauta, Assuntos Getais, ocasião em que foram
abordados novamentc dentre outros assuntos de interesse da Âutarquia, â questão da emptesa
Dnect Fácrl, vencedora do Pregão Eletronico d,e n". 02/17 cujo objeto foi a contratação de

operadora de Cartôes de Crédrto e Débito que contempla as bandeiras VISA E
N{,{STERCARDJ que teve o Contrato Rescindido Unilateralmente pela Setec por
descumprimento d cláusula contratual, inexecução contratual e por não mais repassat os valores a
crédito da Autarqúa desde 06 de agosto de 2017. Foi sugerido pelos Conselheiros o ajúzamento
da Àção de Execução do Contrato visando o ressarcimento dos valores devidos à Setec, ao que
concordou o senhor Presidente; Em continuação tÍâtou-se da redução de despesas, tais como
drminúção de horas exüas e outÍas, quc já estão sob estudo das getências; Tambem cogitou-se
novamente a chamada de novos hscais, gue já está em análise em rzzào da receita pàru arcaÍ cotrl
tais despesas; Tratou-se como uJn fâto importante, â questão dos empreiteiros que trabalham no
interior dos cemitérios, tendo sido sugerido o chamamento de novos auxiliares pelo menos uns
10 (dez) de forma a incrementaÍ os serviços intemos dos cemitérios e da Setec lrÍna vez que
estamos deFrcitários nesta área, assim a questão dos empreiteiros seria amenizada; finalmente
úatou-se da Taxa de Fiscalização de Anúncio a T.F.Â., que já se encontra em fase finâl de anáüse
pelo Município e por esta Âutarqüa juntameflte com a ÀCIC, rüna vez que aLein". "14955 /2074
e o Decreto rt".18.7"18/2015, já estão sendo reavaliados e as mudanças sugeridas pÍestes a serem
conclúdas; FinaLmente o senhor Ptesidente discorreu sobre o Termo de Cooperação entre a.
Setec e a "GUARDA MUNICIPÂL" já assinado e em üas de concreúação, pâÍâ âtuârem em
conjunto ou separadamente coibindo o comercio rregular/clandestino nas vias púbücas, o que
foi rati|rcado pelos senhores Conselheiros por unanimidade pelo que aplaudiÍam z redizaçào da
de 32 s/n" - Baiírq S!ífi _9OO CAI,IPINAS SP
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