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Jaboticabal, 08 de abril de 2021. 

Resposta - Protocolo 20210218163611 

 

Prezado Sr. Marcio Antônio Augelli,  
 

em resposta a sua solicitação sobre Relatórios de Viagens – Abertura de Inquéritos, 
realizada através do Canal da Ouvidoria, conforme Protocolo 20210218163611, deste Poder 
Legislativo, datada de 18 de fevereiro de 2021, trago as seguintes considerações e informações: 
 

1. A Câmara Municipal de Jaboticabal vem aprimorando o sistema de viagens desde o ano 
de 2015, buscando prontamente atender a legislação vigente e os competentes Órgãos 
de Controle; 

2. Quanto à alegação de que a prestação de contas das viagens realizadas pelos 
Vereadores (nos últimos 04 anos) não atendem ao disposto em lei, há que se informar 
que a documentação encontra-se inteiramente disponível no Portal de Transparência 
deste Poder, sendo que, no referido canal são vislumbrados os seguintes documentos: 
autorização de viagem devidamente preenchida e assinada; recibos de pagamento dos 
pedágios; justificativa da viagem, comprovando o interesse público; bem como o 
demonstrativo de gastos individuais, seja com o sistema de adiantamento (até início do 
ano de 2019) ou com o pagamento de diárias; 

3. Dessa forma, tanto os nomes dos vereadores, como o local de destino, documentos com 
os motivos de viagem, juntamente com as requisições estão discriminados na seção 
“Despesas com Viagem”, no Portal da Transparência - com acesso disponível pelo site 
oficial do Legislativo (www.jaboticabal.sp.leg.br); 

4. É possível, pelo portal, utilizar o filtro de pesquisa, escolhendo um período desejado, 
bem como escolher o formato do conteúdo a ser baixado, como por exemplo, 
documento em formato para Excel, PDF, CSV ou TXT para verificação e 
acompanhamento dos registros. Importante destacar que caso não encontre alguma 
informação no Portal da Transparência, estamos à disposição para os encaminhamentos 
necessários; 

5. Até o presente momento não se vislumbra qualquer irregularidade no tocante à 
prestação de contas das viagens nos últimos 04 (quatro) anos, seja pelos critérios 
estabelecidos pelo Controle Interno ou Externo de fiscalização. 

 
Desta forma, encerramos aqui o atendimento a esta solicitação, e nos colocamos à 

disposição. 
 

A Câmara de Jaboticabal agradece por sua manifestação, e lembre-se sempre de 
registrar suas solicitações pelos canais oficiais da Ouvidoria ou do Serviço de Atendimento ao 
Cidadão. Assim, você garante o registro e o cumprimento de prazos previstos na Lei de Acesso 
à Informação. 
 
Atenciosamente, 
Roberta Lucas Scatolim 
Ouvidora 

http://www.jaboticabal.sp.leg.br/

