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Em Julgamento: Convênio de 27-10-15. Valor – 
R$17.594.036,31. Justificativas apresentadas em decorrência de 
assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da 
Lei Complementar nº 709/93, pelo Conselheiro Edgard Camargo 
Rodrigues, publicadas no D.O.E. de 04-05-16 e 31-01-17.

Advogados: Maria Valéria Libera Colicigno (OAB/SP nº 
84.291), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 
109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), 
Gabriela Macedo Diniz (OAB/SP nº 317.849), Camila Apare-
cida de Pádua Dias (OAB/SP nº 331.745), Isabela Abreu dos 
Santos (OAB/SP nº 344.769), Graziela Nóbrega da Silva (OAB/
SP nº 247.092), Messias Camilo dos Santos Junior (OAB/SP nº 
296.516) e outros.

Fiscalização atual: UR-3 – DSF-II.
43 TC-009715.989.16-6
Convenente: Prefeitura Municipal de Atibaia.
Conveniada: Irmandade de Misericórdia de Atibaia.
Objeto: Operacionalização e execução das atividades e dos 

serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José e da UPA 
– Unidade de Pronto Atendimento no Jardim Cerejeiras.

Responsáveis pelo(s) Instrumento(s): Saulo Pedroso de 
Souza (Prefeito) e Adina Hevia Vaca Gonzales da Silva (Interven-
tora da Conveniada).

Em Julgamento: Termo Aditivo de 17-12-15.
Advogados: Maria Valéria Libera Colicigno (OAB/SP nº 

84.291), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 
109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), 
Gabriela Macedo Diniz (OAB/SP nº 317.849), Camila Apare-
cida de Pádua Dias (OAB/SP nº 331.745), Isabela Abreu dos 
Santos (OAB/SP nº 344.769), Graziela Nóbrega da Silva (OAB/
SP nº 247.092), Messias Camilo dos Santos Junior (OAB/SP nº 
296.516) e outros.

Fiscalização atual: UR-3 – DSF-II.
44 TC-010360.989.16-4
Convenente: Prefeitura Municipal de Atibaia.
Conveniada: Irmandade de Misericórdia de Atibaia.
Objeto: Operacionalização e execução das atividades e dos 

serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José e da UPA 
– Unidade de Pronto Atendimento no Jardim Cerejeiras.

Responsáveis pelo(s) Instrumento(s): Mário Yassuo Inui 
(Prefeito) e Lauro Takao Watanabe (Interventor da Conveniada).

Em Julgamento: Termo Aditivo de 29-04-16.
Advogados: Maria Valéria Libera Colicigno (OAB/SP nº 

84.291), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 
109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), 
Gabriela Macedo Diniz (OAB/SP nº 317.849), Camila Apare-
cida de Pádua Dias (OAB/SP nº 331.745), Isabela Abreu dos 
Santos (OAB/SP nº 344.769), Graziela Nóbrega da Silva (OAB/
SP nº 247.092), Messias Camilo dos Santos Junior (OAB/SP nº 
296.516) e outros.

Fiscalização atual: UR-3 – DSF-II.
45 TC-015478.989.16-3
Convenente: Prefeitura Municipal de Atibaia.
Conveniada: Irmandade de Misericórdia de Atibaia.
Objeto: Operacionalização e execução das atividades e dos 

serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José e da UPA 
– Unidade de Pronto Atendimento no Jardim Cerejeiras.

Responsáveis pelo(s) Instrumento(s): Saulo Pedroso de 
Souza (Prefeito) e Lauro Takao Watanabe (Interventor da Con-
veniada).

Em Julgamento: Termo Aditivo de 15-09-16.
Advogados: Maria Valéria Libera Colicigno (OAB/SP nº 

84.291), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 
109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), 
Gabriela Macedo Diniz (OAB/SP nº 317.849), Camila Apare-
cida de Pádua Dias (OAB/SP nº 331.745), Isabela Abreu dos 
Santos (OAB/SP nº 344.769), Graziela Nóbrega da Silva (OAB/
SP nº 247.092), Messias Camilo dos Santos Junior (OAB/SP nº 
296.516) e outros.

Fiscalização atual: UR-3 – DSF-II.
46 TC-019094.989.16-7
Convenente: Prefeitura Municipal de Atibaia.
Conveniada: Irmandade de Misericórdia de Atibaia.
Objeto: Operacionalização e execução das atividades e dos 

serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José e da UPA 
– Unidade de Pronto Atendimento no Jardim Cerejeiras.

Responsáveis pelo(s) Instrumento(s): Mário Yassuo Inui 
(Prefeito) e Lauro Takao Watanabe (Interventor da Conveniada).

Em Julgamento: Termo Aditivo de 29-11-16.
Advogados: Maria Valéria Libera Colicigno (OAB/SP nº 

84.291), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 
109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), 
Gabriela Macedo Diniz (OAB/SP nº 317.849), Camila Apare-
cida de Pádua Dias (OAB/SP nº 331.745), Isabela Abreu dos 
Santos (OAB/SP nº 344.769), Graziela Nóbrega da Silva (OAB/
SP nº 247.092), Messias Camilo dos Santos Junior (OAB/SP nº 
296.516) e outros.

Fiscalização atual: UR-3 – DSF-II.
47 TC-010243.989.15-9
Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de Atibaia.
Entidade Beneficiária: Irmandade de Misericórdia de Ati-

baia.
Responsáveis: Saulo Pedroso de Souza (Prefeito) e Adina 

Hevia Vaca Gonzales da Silva (Interventora da Entidade).
Em Julgamento: Prestação de contas – repasses públicos 

ao terceiro setor. Justificativas apresentadas em decorrência de 
assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da 
Lei Complementar nº 709/93, pelo Conselheiro Edgard Camargo 
Rodrigues, publicada no D.O.E. de 10-06-16.

Exercício: 2015.
Valor: R$6.288.940,31.
Advogados: Maria Valéria Libera Colicigno (OAB/SP nº 

84.291), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 
109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), 
Gabriela Macedo Diniz (OAB/SP nº 317.849), Camila Apare-
cida de Pádua Dias (OAB/SP nº 331.745), Isabela Abreu dos 
Santos (OAB/SP nº 344.769), Graziela Nóbrega da Silva (OAB/
SP nº 247.092), Messias Camilo dos Santos Junior (OAB/SP nº 
296.516) e outros.

Fiscalização atual: UR-3 – DSF-II.
48 TC-008464.989.16-9
Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de Atibaia.
Entidade Beneficiária: Irmandade de Misericórdia de Ati-

baia.
Responsáveis: Saulo Pedroso de Souza, Mário Yassuo Inui 

(Prefeitos), Adina Hevia Vaca Gonzales da Silva e Lauro Takao 
Watanabe (Interventores da Entidade).

Em Julgamento: Prestação de contas – repasses públicos 
ao terceiro setor. Justificativas apresentadas em decorrência de 
assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da 
Lei Complementar nº 709/93, pelo Conselheiro Edgard Camargo 
Rodrigues, publicada no D.O.E. de 10-06-16.

Exercício: 2016.
Valor: R$37.957.774,13.
Advogados: Maria Valéria Libera Colicigno (OAB/SP nº 

84.291), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 
109.013), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845), 
Gabriela Macedo Diniz (OAB/SP nº 317.849), Camila Apare-
cida de Pádua Dias (OAB/SP nº 331.745), Isabela Abreu dos 
Santos (OAB/SP nº 344.769), Graziela Nóbrega da Silva (OAB/
SP nº 247.092), Messias Camilo dos Santos Junior (OAB/SP nº 
296.516) e outros.

Fiscalização atual: UR-3 – DSF-II.
Pelo voto dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Relator, 

Cristiana de Castro Moraes, Presidente, e Sidney Estanislau 
Beraldo, a E. Câmara, nos termos do artigo 33, inciso II, da Lei 
Complementar nº 709/93, decidiu julgar regulares o Convênio, 
os Termos Aditivos e as Prestações de Contas em exame, com a 

e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara decidiu emitir parecer 
prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Munici-
pal de Mariápolis, exercício de 2018, excetuando-se, ainda, os 
atos, porventura, pendentes de julgamento neste E. Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedição 
de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações discri-
minadas no voto da Relatora, juntado aos autos.

Determinou, também, à Fiscalização o aprofundamento na 
análise das despesas com pessoal terceirizado, inclusive asses-
sorias e contratação de profissionais da saúde, com vistas aos 
limites impostos pela norma fiscal.

Determinou, ainda, a extração de cópias do relatório de 
inspeção, bem como do referido voto e seu relatório, a fim de 
compor informações que deverão ser transmitidas ao Ministério 
Público Estadual, para conhecimento e eventuais providências 
de sua alçada.

Determinou, ademais, a formação de autos próprios/apar-
tados para análise das despesas sem licitação, sem pesquisa 
de preço e com preços divergentes, conforme item B.3.3 do 
relatório.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, 
cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e 
verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento 
dos autos.

39 TC-004467.989.18-2
Prefeitura Municipal: Redenção da Serra.
Exercício: 2018.
Prefeito: Ricardo Evangelista Lobato.
Advogados: Naumer Albert Tressoldi de Sá (OAB/SP nº 

239.654) e Lucas Gonçalves Salomé (OAB/SP nº 239.633).
Procuradora de Contas: Letícia Formoso Delsin Matuck 

Feres.
Fiscalização atual: UR-7 – DSF-I.
Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Pre-

sidente e Relatora, e dos Conselheiros Antonio Roque Citadini 
e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara decidiu emitir parecer 
prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Muni-
cipal de Redenção da Serra, exercício de 2018, excetuando-se 
aqueles atos, porventura, pendentes de julgamento neste E. 
Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedição 
de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações dis-
criminadas no voto da Relatora, juntado aos autos, devendo a 
Fiscalização, em suas inspeções futuras, acompanhar o cumpri-
mento das recomendações e determinações expedidas, espe-
cialmente no que tange à recomposição de valores impróprios 
por atrasos nos recolhimentos de Encargos Sociais e subsídios 
pagos em excesso.

Determinou, ainda, à Prefeitura que adote providências vol-
tadas à restituição de valores recebidos a maior pelo Vice-Pre-
feito, no montante de R$ 1.829,48 (um mil, oitocentos e vinte e 
nove reais e quarenta e oito centavos), observado o prazo de 60 
(sessenta) dias após o trânsito em julgado da decisão.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, 
cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e 
verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento 
dos autos.

40 TC-004618.989.18-0
Prefeitura Municipal: Cajamar.
Exercício: 2018.
Prefeitos: Dalete de Oliveira e Eurico Marcos Missé.
Períodos: (01-01-18 a 26-02-18 e 01-03-18 a 22-11-18) e 

(27-02-18 a 28-02-18 e 23-11-18 a 31-12-18).
Advogado: Fabiano Fernandes Milhan (OAB/SP nº 238.631).
Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari.
Fiscalizada por: GDF-8 – DSF-II.
Fiscalização atual: GDF-8 – DSF-II.
Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Pre-

sidente e Relatora, e dos Conselheiros Antonio Roque Citadini 
e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara decidiu emitir parecer 
prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Muni-
cipal de Cajamar, exercício de 2018, excetuando-se, ainda, os 
atos, porventura, pendentes de julgamento neste E. Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedição 
de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações dis-
criminadas no voto da Relatora, juntado aos autos, devendo a 
Fiscalização se certificar da correção das situações determina-
das/recomendadas.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, 
cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e 
verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento 
dos autos.

41 TC-019983.989.17-9 (ref. TC-014167.989.16-9)
Recorrente: Prefeitura Municipal de Osasco.
Assunto: Prestação de contas de recursos repassados no 

exercício de 2014 pela Prefeitura Municipal de Osasco à Asso-
ciação Quintal Mágico, no valor de R$998.123,24.

Responsáveis: Antonio Jorge Pereira Lapas (Prefeito), Régia 
Maria Gouveia Sarmento (Secretária Municipal) e Ajussimeire 
Benfica Santana (Presidente da Entidade).

Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra sen-
tença, publicada no D.O.E. de 10-11-17, que julgou irregular 
despesas no valor de R$46.317,48, com fundamento no artigo 
33, inciso III, alíneas “a” e “b”, c.c. artigo 36, da Lei Comple-
mentar nº 709/93, condenando a beneficiária ao ressarcimento 
do montante atualizado e a não receber novos repasses até 
a regularização das pendências, na forma do artigo 103 da 
referida Lei.

Advogados: Admar Gonzaga Neto (OAB/DF nº 10.937), 
Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo Santos (OAB/SP nº 
69.842), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 
109.013), Tatiana Barone Sussa (OAB/SP nº 228.489), Beatriz 
Neme Ansarah (OAB/SP nº 242.274), Graziela Nóbrega da Silva 
(OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 
262.845), Gabriela Macedo Diniz (OAB/SP nº 317.849), Valéria 
Small (OAB/SP nº 330.890), Vinicius de Moraes Felix Dornelas 
(OAB/SP nº 331.641), Camila Aparecida de Pádua Dias (OAB/
SP nº 331.745), Rodrigo Sponteado Fazan (OAB/SP nº 342.542), 
Eduardo Dias de Vasconcelos (OAB/SP nº 357.955), Marcia 
Letícia Pereira Mendes (OAB/SP nº 361.777), Maylise Rodrigues 
Santos (OAB/SP nº 380.089) e outros.

Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes.
Fiscalização atual: GDF-1 – DSF-I.
PEDIDO DE VISTA DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE 

CITADINI
Pelo voto dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Revisor, 

e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara, quanto ao mérito, 
conforme exposto nas respectivas notas taquigráficas, juntadas 
aos autos, deu provimento ao Recurso Ordinário, para o fim de, 
reformando-se a decisão recorrida, julgar regular a prestação de 
contas em exame.

Vencida a Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Pre-
sidente e Relatora, que era pelo arquivamento dos autos, por 
perda de objeto.

Designado redator do acórdão o Conselheiro Sidney Esta-
nislau Beraldo.

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI
O CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI solicitou o 

relato conjunto dos seguintes processos:
42 TC-009522.989.15-1.
Convenente: Prefeitura Municipal de Atibaia.
Conveniada: Irmandade de Misericórdia de Atibaia.
Objeto: Operacionalização e execução das atividades e dos 

serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José e da UPA 
– Unidade de Pronto Atendimento no Jardim Cerejeiras.

Responsáveis pelo(s) Instrumento(s): Saulo Pedroso de 
Souza (Prefeito) e Adina Hevia Vaca Gonzales da Silva (Interven-
tora da Conveniada).

Exercício: 2018.
Prefeito: Fabio Luis de Souza.
Procurador de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.
Fiscalização atual: UR-13 – DSF-II.
Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Pre-

sidente e Relatora, e dos Conselheiros Antonio Roque Citadini 
e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara decidiu emitir parecer 
prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Munici-
pal de Boa Esperança do Sul, exercício de 2018, excetuando-se, 
ainda, os atos, porventura, pendentes de julgamento neste E. 
Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedição 
de ofício ao Executivo Municipal, com recomendações, discrimi-
nadas no voto da Relatora, juntado aos autos, devendo a Fisca-
lização, em suas inspeções futuras, acompanhar o cumprimento 
das recomendações e determinações expedidas, especialmente 
as regularizações no Quadro de Pessoal.

Determinou, ainda, ao responsável a adoção de medidas 
administrativas imediatas para ressarcimento ao erário pelas 
multas decorrentes de infrações de trânsito, sob pena de res-
ponsabilidade pessoal pelo recolhimento de valores aos cofres 
públicos, o que também será objeto de acompanhamento pela 
Fiscalização.

Determinou, ademais, a abertura de autos próprios para 
análise das contratações nos 17/2018 e 18/2018, voltadas à 
execução de reformas em escolas municipais e cujos serviços 
apresentaram deficiências ou não foram executados.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, 
cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e 
verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento 
dos autos.

34 TC-004095.989.18-2
Prefeitura Municipal: Coronel Macedo.
Exercício: 2018.
Prefeito: José Roberto Santinoni Veiga.
Advogados: Paulo César Cardoso (OAB/SP nº 76.776) e 

Maximiano Gomes de Oliveira Barros (OAB/SP nº 355.880).
Procurador de Contas: Rafael Antonio Baldo.
Fiscalizada por: UR-16 – DSF-II.
Fiscalização atual: UR-16 – DSF-II.
Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Pre-

sidente e Relatora, e dos Conselheiros Antonio Roque Citadini 
e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara decidiu emitir parecer 
prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Munici-
pal de Coronel Macedo, exercício de 2018, excetuando-se aque-
les atos, porventura, pendentes de julgamento neste E. Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedição 
de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações dis-
criminadas no voto da Relatora, juntado aos autos, devendo a 
Fiscalização, em suas inspeções futuras, acompanhar o cumpri-
mento das recomendações e determinações expedidas.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, 
cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e 
verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento 
dos autos.

35 TC-004144.989.18-3
Prefeitura Municipal: Ibirá.
Exercício: 2018.
Prefeito: Edvard Alberto Colombo.
Advogados: Daniela Bottura Bueno Cavalheiro Colombo 

(OAB/SP nº 157.459) e Melves Guilherme Genari (OAB/SP nº 
207.872).

Procurador de Contas: Letícia Formoso Delsin Matuck Feres.
Fiscalização atual: UR-8 – DSF-I.
Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Pre-

sidente e Relatora, e dos Conselheiros Antonio Roque Citadini 
e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara decidiu emitir parecer 
prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Munici-
pal de Ibirá, exercício de 2018, excetuando-se, ainda, os atos, 
porventura, pendentes de julgamento neste E. Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedição 
de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações dis-
criminadas no voto da Relatora, juntado aos autos, devendo a 
Fiscalização se certificar da correção das situações determina-
das/recomendadas.

Determinou, ainda, seja oficiado ao Ministério Público do 
Estado, em face das informações prestadas pela Fiscalização 
quanto à aplicação de recursos do ensino, com cópia do laudo e 
do referido voto e seu relatório.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, 
cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e 
verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento 
dos autos.

36 TC-004256.989.18-7
Prefeitura Municipal: Piracaia.
Exercício: 2018.
Prefeito: José Silvino Cintra.
Advogados: Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP 

nº 109.013), Graziela Nóbrega da Silva (OAB/SP nº 247.092) e 
Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845).

Procurador de Contas: Rafael Antonio Baldo.
Fiscalização atual: UR-7 – DSF-I.
Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, 

Presidente e Relatora, e dos Conselheiros Antonio Roque Cita-
dini e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara decidiu emitir 
parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura 
Municipal de Piracaia, exercício de 2018, excetuando-se, ainda, 
os atos, porventura, pendentes de julgamento neste E. Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedição 
de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações discri-
minadas no voto da Relatora, juntado aos autos, devendo a Fis-
calização avaliar as correções impostas, em próximas inspeções.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, 
cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e 
verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento 
dos autos.

37 TC-004335.989.18-2
Prefeitura Municipal: Serra Azul.
Exercício: 2018.
Prefeito: Augusto Frassetto Neto.
Advogado: Carlos Augusto Manella Ribeiro (OAB/SP nº 

278.733).
Procuradora de Contas: Élida Graziane Pinto.
Fiscalização atual: UR-6 – DSF-II.
Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Pre-

sidente e Relatora, e dos Conselheiros Antonio Roque Citadini 
e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara decidiu emitir parecer 
prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura Muni-
cipal de Serra Azul, exercício de 2018, excetuando-se aqueles 
atos, porventura, pendentes de julgamento neste E. Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedi-
ção de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações 
discriminadas no voto da Relatora, juntado aos autos, deven-
do a Fiscalização, em suas inspeções futuras, acompanhar o 
cumprimento das recomendações e determinações expedidas, 
especialmente as regularizações anunciadas para o Pasep e 
para o setor de Pessoal.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, 
cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e 
verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento 
dos autos.

38 TC-004438.989.18-8
Prefeitura Municipal: Mariápolis.
Exercício: 2018.
Prefeito: Valdir Dantas de Figueiredo.
Procurador de Contas: Rafael Neubern Demarchi Costa.
Fiscalização atual: UR-18 – DSF-I.
Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Pre-

sidente e Relatora, e dos Conselheiros Antonio Roque Citadini 

no voto da Relatora, juntado aos autos, decidiu emitir parecer 
prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura 
Municipal de Itirapuã, exercício de 2018, excetuando-se, ainda, 
os atos, porventura, pendentes de julgamento neste E. Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedição 
de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações dis-
criminadas no mencionado voto, devendo a inspeção desta E. 
Corte de Contas se certificar da correção das situações determi-
nadas/recomendadas.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, 
cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e, 
verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento 
dos autos.

29 TC-004220.989.18-0
Prefeitura Municipal: Nova Castilho.
Exercício: 2018.
Prefeito: João Tamborlin Neto.
Procurador de Contas: Rafael Antonio Baldo.
Fiscalização atual: UR-1 – DSF-II
Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Pre-

sidente e Relatora, e dos Conselheiros Antonio Roque Citadini e 
Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara, ante o exposto no voto 
da Relatora, juntado aos autos, decidiu emitir parecer prévio 
desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de 
Nova Castilho, exercício de 2018, excetuando-se aqueles atos, 
porventura, pendentes de julgamento neste E. Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedi-
ção de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações 
discriminadas no mencionado voto, devendo a Fiscalização, 
em suas inspeções futuras, acompanhar o cumprimento das 
recomendações e determinações expedidas, especialmente em 
relação aos acordos de parcelamento previdenciário pendentes 
de consolidação e ao andamento da Ação Civil Pública de res-
sarcimento de prejuízos ao erário e do Inquérito Civil instaurado 
pelo Ministério Público para investigar a permuta informal de 
uso de poço para abastecimento público em Área de Preserva-
ção Permanente.

Determinou, também, a expedição de ofício ao Ministério 
Público Estadual, com encaminhamento de cópias do relatório 
e voto proferidos, para ciência e eventuais providências sob 
sua alçada.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, 
cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e 
verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento 
dos autos.

30 TC-004233.989.18-5
Prefeitura Municipal: Palestina.
Exercício: 2018.
Prefeito: Fernando Luiz Semedo.
Advogado: Sílvio Roberto Seixas Rego (OAB/SP nº 153.724).
Procuradora de Contas: Élida Graziane Pinto.
Fiscalização atual: UR-8 – DSF-I.
Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Pre-

sidente e Relatora, e dos Conselheiros Antonio Roque Citadini 
e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara, diante do exposto no 
voto da Relatora, juntado aos autos, decidiu emitir parecer pré-
vio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Munici-
pal de Palestina, exercício de 2018, excetuando-se aqueles atos, 
porventura, pendentes de julgamento neste E. Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedição 
de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações discri-
minadas no mencionado voto, devendo a Fiscalização, em suas 
inspeções futuras, acompanhar o cumprimento das recomenda-
ções e determinações expedidas.

Determinou, ainda, a expedição de ofício à autoridade 
subscritora do expediente TC-021590.989.18-2, encaminhando-
-lhe cópia do relatório e voto expedido e arquivando aquele 
protocolado na sequência.

D e t e r m i n o u ,  t a m b é m ,  q u e  o s  e x p e d i e n t e s 
TC-007215.989.18-7, TC-014765.989.18-1 e TC-023061.989.18-
2 permaneçam arquivados, haja vista o exaurimento das maté-
rias neles tratadas.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, 
cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e 
verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento 
dos autos.

31 TC-004251.989.18-2
Prefeitura Municipal: Pereiras.
Exercício: 2018.
Prefeito: Miguel Tomazela.
Advogado: Júlio Cesar Machado (OAB/SP nº 330.136).
Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari.
Fiscalização atual: UR-9 – DSF-II.
Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Pre-

sidente e Relatora, e dos Conselheiros Antonio Roque Citadini e 
Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara, ante o exposto no voto 
da Relatora, juntado aos autos, decidiu emitir parecer prévio 
desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de 
Pereiras, exercício de 2018, excetuando-se aqueles atos, porven-
tura, pendentes de julgamento neste E. Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedição 
de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações discri-
minadas no mencionado voto, devendo a Fiscalização, em suas 
inspeções futuras, acompanhar o cumprimento das recomenda-
ções e determinações expedidas.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, 
cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e 
verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento 
dos autos.

32 TC-004574.989.18-2
Prefeitura Municipal: Tremembé.
Exercício: 2018.
Prefeito: Marcelo Vaqueli.
Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes.
Fiscalização atual: UR-14 – DSF-I.
Pelo voto da Conselheira Cristiana de Castro Moraes, Pre-

sidente e Relatora, e dos Conselheiros Antonio Roque Citadini 
e Sidney Estanislau Beraldo, a E. Câmara, diante do exposto 
no voto da Relatora, juntado aos autos, decidiu emitir parecer 
prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Muni-
cipal de Tremembé, exercício de 2018, excetuando-se, ainda, os 
atos, porventura, pendentes de julgamento neste E. Tribunal.

Determinou, outrossim, à margem do parecer, a expedição 
de ofício ao Executivo Municipal, com as recomendações dis-
criminadas no mencionado voto, devendo a Fiscalização se cer-
tificar da correção das situações determinadas/recomendadas.

Decidiu, ainda, nos termos do artigo 104, II, da Lei Comple-
mentar n° 709/93, aplicar ao Ordenador de Despesas, Senhor 
Marcelo Vaqueli, Prefeito Municipal, multa pecuniária equiva-
lente a 300 (trezentas) Ufesps, a qual deverá ser recolhida em 
30 (trinta) dias do trânsito em julgado da decisão ao Fundo 
Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Estado - institu-
ído pela Lei n° 11.077/02, ficando o Cartório, no caso de even-
tual falta de recolhimento no prazo constante da notificação 
prevista no artigo 86 da citada Lei Complementar, na forma do 
seu artigo 31 e seguintes, autorizado a encaminhar o débito à 
PGE – Procuradoria Geral do Estado, para inscrição na dívida 
ativa e a promoção da devida cobrança.

Determinou, também, a extração de cópias do relatório 
de inspeção (incluindo anexo 65.40 – desvio de função), bem 
como do aludido voto e seu relatório, a fim de compor infor-
mações que deverão ser transmitidas ao Ministério Público 
Estadual, para as providências de sua alçada.

Determinou, por fim, transitada em julgado a decisão, 
cumpridas todas as providências e determinações cabíveis e 
verificada a inexistência de novos documentos, o arquivamento 
dos autos.

33 TC-004064.989.18-9
Prefeitura Municipal: Boa Esperança do Sul.


