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DECRETOLEGISLATIVO N° 170, de 18/06/2018.

Projeto de Decreto Legislativo nO 004/2018, de autoria da
Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento.

APROVA as contas da Prefeitura Municipal de Penápolis,
relativas ao exercício de 2012, 'e dá outras providências.

O PRESIDENTEDA CÂMARA DE VEREADORESDE PENÁPOLIS,
ESTADO DE SÃO PAULO:

- Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos
do art. 48, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Penápolis,
promulgo o seguinte DECRETOLEGISLATIVO:

Art. 1° Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de
Penápolis, relativas ao exercício de 2012, excetuando-se os atos em
apartado pendentes de julgamento.

Art. 2° Ficam fazendo parte integrante deste Decreto
Legislativo, a Decisão do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, emitindo parecer favorável à aprovação das contas e o
Parecer da Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento desta Câmara
Municipal.

Art. 3° Após sua publicação deverá ser enviada copia do
contido no artigo anterior ao Chefe do Executivo, ao Egrégio Tribunal de
Contas e ao Ministério Público do Estado de São Paulo.

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara de Vereadores de Penápolis, 18 de junho de 2018.

RUBENSDE,MEDI ITO/Br.:~
------ Presidente /

Registrado e publicado na Diretoria Administrativa da Câmara de
Vereadores de Penápolis, aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e
dezoito.

~í~i~~~ta
Diretora Geral

AV. MARGINAL MARIA CHICA. 1450 ~PENAPOllS . SP. CEP 16300.005 • FONE' 18 3652-0175 - VoNVW CAMARADEPENAPOLlS SP.GOV BR



PROJETODE DECRETOLEGISLATIVO

APROVAas contas da Prefeitura Municipal de
Penápolis, relativas ao exercício de 2012 e dá

outras providencias.

Art. 1° Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal
de Penápolis, relativas ao exercicio de 2012, excetuando-se os atos
em apartado pendentes de julgamento.

Art. 2° Ficam fazendo parte integrante deste Decreto
Legislativo, a Decisão do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo emitindo parecer favorável à
aprovação das contas e o Parecer da Comissão de Finanças,
Tributação e orçamento desta Cãmara Municipal.

Art. 3° Após sua publicação deverá ser enviada copIa do
contido no artigo anterior ao Chefe do Executivo, ao Egrégio
Tribunal de Contas e ao Ministério Público do Estado de São
Paulo.

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala "Pereira Filho", 11 de junho de 2018.

Ester Ma

Francis o Jo ndes - Vice-Presidente

do Sacomani - Membro



COMISSÃODE FINANÇAS,TRI~UTAÇÃO E ORÇAMENTO

Contas do Executivo Municipal de Penápolis,
relativas ao exercício de 2012 (Processo TC-
1590/026/12)

PARECER

Nos termos do Art. 286 do Regimento lntemo desta Casa de
Leis, a Comissão de Finanças e Orçamento exara seu PARECER
sobre as Contas da Prefeitura Municipal de Penápolis no exercicio
finaI1ceirode 2012, de responsabilidade do senhor João Luís dos
Santos.

Aprestação de contas da prefeitura processada nos autos do
TC- 1590/026/12, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2012, foi encaminhada a esta Casa pelo Colendo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Observando os critérios estabelecidos nas Constituições
Federal e Estadual, e ainda, na LeiOrgãnica do Tribunal e demais
instrumentos legais e normas de auditoria pública, após intenso
debate, por decisão do Tribunal Pleno, concluiu-se, em decisão
colegiada, pela emissão de parecer favorável à aprovação das
contas, promovendo recomendações e destacando a abertura de
processos apartados sobre fatos diversos, não integrantes da
aprovação. Na apreciação da matéria assim se definiu no
julgamento das contas de 2012:

"Pelo voto dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Relator,
Edgard Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de
Castro Moraes e Dimas Eduardo Ramalho e do Auditor
substituto de Conselheiro, Antônio Carlos dos Santos,
preliminarmente o E. Plenário conheceu dos Embargos de
Declaração opostos pelo ex-Prefeito do Município de Penãpolis e,
quanto ao mérito, deu-lhe provimento, para o fim de, atribuindo
efeitos infringentes ao recurso, reconhecer a hipôtese de
provimento do Pedido de Reexame no sentido de emitir parecer
favorável ã aprovação das contas da Prefeitura Municipal de ê-
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Penápolis, relativas ao exercício de 2012, conforme exposto no
voto do Relator e nas respectivas notas taquigráficas, juntado
aos autos.

Por fim, vale registrar que apesar do parecer pela aprovação,
determinou-se a abertura de autos apartados para apuração mais
contundente sobre as seguintes matérias (Conforme Voto Relator
fl. 332 - VoI. II e despacho de fls. 611 (VoI.1Il):

• Aquisição de Placas para Obras (item 0.4.5) - (devendo o
expediente TC-2605l/026/l3 acompanhar os autos a ser
formado);

• Aquisição de peças para máquinas pesadas (item 8.5.3.2);
• Recontratações de Secretários Municipais considerados

inelegíveis (devendo o expediente TC-188/00l/13
acompanhar os autos a ser formado);

DA CONCLUSÃO

Nada obstante a formação de apartados para apuração de
responsabilidade em temas específicos, estes às margens do
julgamento político, em respeito ao decidido pelo Tribunal Pleno
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, opinamos por
acompanhar aquele colegiado APROVANDO AS CONTAS
MUNICIPAISDO ANODE 2012.

É o Parecer.

Sala "Pereira Filho", 11 de junho de 2018.

Francisco



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

17 de maio de 2018

IjUNIDADE REGIONAL DE ARAÇATUBA - UR.. l.,
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~elentíssimo'senhor,

fundamento no disposto no artigo 33,
Encaminho a Vossa Excelência,

inciso XIII,
com
da

Constituição do Estado, e para o fim previsto na Lei Orgãnica
do Município, o 'Processo TC-1590/026/12, que trata da
prestação de contas do exercício de 2012 apresentada pelo
Poder Executivo local e apreciada por este Tribunal.

"-ogo providências desse Legislativo para
que, após o julgamento de tais contas, sejam remetidàs a esta
Unídade Regional cópias do correspondente decreto legislativo
e de sua publicação, como taIT~ém da ata da respectiva sessão.

Apresento a
elevada estima e consideração.

Diretor Técnico de Divísão Substituto
UR-l - Araçatuba

de

Ao Excelentíssimo Senhor
Rubens de Medici Ito Berto1iní
Presidente da Câmara Municipal de Penápolis

Av. Café Filho, 402 - Jd. Icaray - Araçatuba-SP - CEP 16020-352 - (18) 3622-2107
home page : www.tce.sp.gcv.br e-mail: urOl@tce.sp.gov.br

http://www.tce.sp.gcv.br
mailto:urOl@tce.sp.gov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO S'
SECRETARIA-DIRETORIAGERAL- SDG.1- TAQUIGRAFIA
36' Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no Auditório

"Prof, José Luiz de Anhaia Mello".

TC-001590-026.12
Municipal

DECISÃODO TRIBUNAL PLENO

DATA DA SESSÃO-1"-11-2017

Pelo voto dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Relator, Edgard
Camargo Rodrigues, Renato Martins Costa, Cristiana de Castro Moraes e Dimas
Eduardo Ramalho e do Auditor Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos
Santos, preliminarmente o E. Plenário conheceu dos Embargos de Declaração
opostos pelo ex-Prefeito do Município de Penápolis e, quanto ao mérito, deu-lhe
provimento, para o fim de, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, reconhecer
a hipótese de provimento do Pedido de Reexame no sentido de emitir parecer
favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Penápolis, relativas
ao exercício de 2012, conforme exposto no voto do Relator e nas respectivas
notas taquigráficas, juntados aos autos.

PRESIDENTE - CONSELHEIROSIDNEYESTANISLAUBERALDO
PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS SUBSTITUTO
THIAGO PINHEIRO LIMA

MUNICÍPIO: PENÁPOLlS
EXERCÍCIO: 2012

1 - Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-l.
2 - Ao Cartório do Relator para redação e publicação do acórdão.
3 - Ao DSF-I para dar cumprimento à r. decisão embargada.

SDG-1, em 06 de novembro de 2017

SÉRGIO CIQUERAROSSI
SECRETÁRIO-DIRETOR GERAL

SDG-l/ESBP/pi/lgs

ENDEREÇO:Av. Rangel Pestana, 315. Prédio Sede - Centro - SP. CEP 01017-906 PABX3292-3266
INTERNET: www.tce.sp.gov.br
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Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Cartório do Gabinete do Conselheiro Antonio Roque Citadini

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

36" Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, dia 1°/11/2017.

ITEM: 11
Processo: TC- 0001590/026/12 - Embargos de Declaração

Embargante: João Luis dos Santos - Ex-Prefeito do Município

de Penápo1is
Assunto: Contas Anuais, relativas ao exercício de 2012.

Em Julgamento: Reexame do Parecer da E. Primeira Câmara, em

Sessão de 23/09/2015, publicada no DOE em 21/10/15.

Advogado(s): Arnabe1 Cristina Dezanetti dos Santos (OAB/ SP no

103.050), Carlos Alberto Diniz (OAB/SP no 65.826) e outros.

Acompanha (m):
001356/001/12,

TC-0001590/126/12

TC-000188/001/13,

e Expediente (s):

TC-013728/026/13,

TC-

TC-

014004/026/13 e TC-026051/026/13.

Fiscalizada por: UR-1 - DSF-I

Procurador (a) de Contas: Élida Graziane Pinto

Em exame, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (f1s .

392/574), com fundamento nos artigos 51, 52, Inciso IV, 66,

Inciso I e 67 e seguintes, da Lei Complementar n° 709/93 e

dos artigos 153, Inciso I, 154 e seguintes, do Regimento

Interno do deste Tribunal, opostos pela PREFEITURA MUNICIPAL

DE pENÁPOLIS, em face da decisão proferida pelo Egrégio

1



Fiscal,ResponsabilidadedeLeida"bl1
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Tribunal de Contas do Estado de São Paulo '-
Cartório do Gabinete do Conselheiro Antonio Roque Citadini

alínea
extrapolação do limite com gastos com pessoal, que atingiu o
111,

Município, em razão do descumprimento do artigo 20, Inciso

emi tiu parecer desfavorável à aprovação das contas daquele

Tribunal Pleno, na Sessão de 23 de setembro de 2015, que

percentual de 54,60%.

Em Sede de Reexame foi mantido a decisão

de desfavorabilidade à prestaçãO de contas.

Inconformado com a manutenção de Parecer

a queda de arrecadaçãO foi outro fator de

decorrente da criaçãO de mais de 17O vagas em creches para

providências a serem adotadas até o final do exercíciO,

gestãO anterior até o seu mandato, onde foi determinada

conduta, firmado entre o Ministério pública Estadual, desde a

embargante mencionoU Termo de compromisso de ajustamento de

agravamento da situação do MunicípiO, por outro lado o
outrossim,

judiciais de incorporação de abono no piso salarial.

também, porque recaíram sobre o Munícípio várias decisôes

de 2012 foí atípiCO, por tratar-se de final de mandato e

admite a recondução dos gastos excessivos, entretanto o ano

sustentando que o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal

desfavorável o responsável interpôs Embargos de DeclaraçãO

2



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo , '
Cartório do Gabinete do Conselheiro Antonio Roque Citadini

crianças de zero a três anos e onze meses, período integral,

o que necessitou de contratação.

Ademais, e que o índice de 54,60% foi

quadrimestre, repondo as perdas salariais com a inflação

atingido após a concessão da revisão anual, no primeiro

anual apurada em fevereiro de 2012.

por último, ressaltou, que até dezembro

terminava em 2012, não teve tempo hábil para recondução dos

permite o ajuste no prazo de oito meses, mas como o mandato

limi te legal de gastoS com pessoal, contudo a Legislação

de 2012 não havia a informação de que seria ultrapassado o

gastos.

ouvido os órgãoS Técnicos da Casa

pela rejeiçãO dos mesmos, já que a intençãO do embargante é

legítimos e tempestiVOS, contudo, quanto ao mérito opinam

preliminar propôem o conhecimento dos embargos, porque

(AsSessoria Econômica Jurídica e Chefia de ATJ) , e MPC em

rediscutir o mérito.
É O RELATÓRIO.

VOTO.

3
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Prel.-;narmente, CONHEÇO DOS ~~~GOS- =~ ,

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Cartório do Gabinete do Conselheiro Antonio Roque Citadini

,-
"

POR SEREM TEMPESTIVOS E SUBSCRITOS POR PARTE LEGÍTIMA.

No mérito, interpôs o responsável pela

2012, Embargos de Declaração com efeitos infringentes visando

prestação de contas do Município de Penápolis, exercício

a desconstituiçãO da r. decisão emitida em grau de reexame o

No caso em exame a mácula presente na
Parecer Desfavorável.

foi(54%)com pessoalgastosdoslimite
ultrapassado em 0,60%, atingindo o percentual de 54,60%.
quanto ao

Inciso 111, alínea "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal

prestação de contas vem do descumprimento do artigo 20,

cumpre salientar que no Relatório da

do terceiro Quadrimestre o Município havia extrapolado o

foram na ordem de 53,53% e 52,36% respectivamente, e no final

primeiro e segundo Quadrimestre, as despesas com pessoal

Fiscalização, fls. 53/54, constou que a Municipalidade, no

limite de 54%, conforme transcrição abaixo:

" a extrapolação do limite em relação ao
l0 de 2012 ocorreu após ajustes da
fiscalização, e assim, não foi possivel que o
poder ExecutivO pudesse avaliar a maneira
mais adequada para propor medidas de

4



artigo
2012,

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Cartório do Gabinete do Conselheiro Antonio Roque Citadini

regularização em relação ao contido no
23 da LRF, ao menos apóS abril de
naquela oportunidade.
A seguir, discriminamos os ajustes levados a
efeito no quadro acima:
[ ... ]:tncluimos, também, gastos com PASEP, no
valor de R$ 1.096.123,81, que o Sistema
AudesP não reconheceu em 2012 sob essa ótica,
porém sua inclusão segue orientação da SDG -
Secretaria- Diretoria Geral.".

Ou seja, conclui-se do texto acima, que os

Liquida, apÓs computar-se o montante de R$ 1..096.1.23,87,
resultaram no percentual de 54,60% da Receita corrente

ajustes efetuados pela Fiscalização nos Gastos com Pessoal,

relativOS ao PASEP.

Convém lembrar, nesta fase processual,

em virtude de

2012, por ocasiãO da inspeção in locO.

passando tal inclusão a ser efetuada, dentro do exercício de

nO 32/2010, publicado no DOE de l° de outubro de 2010,

adaptação ao padrãO STN, orientado através do comunicado SDG
com pessoal o PASEP não fora incluido,

que no exercício anterior (2011), nos cilculos das despesas

Desse modo, resta evidente que a Origem,

FiscalizaçãO estava finalizado, e, por conseguinte quando já

somente, tomou ciência de tal inclusão, quando o Relatório de

5



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Cartório do Gabinete do Conselheiro Antonio Roque Citadini

se encontrava encerrado o exercício financeiro em análise,

portanto impossibilitada de executar o planejamento para

ajuste das suas despesas, dentro do exercício.

outrossim, cumpre ressaltar que o

mesmaapermanecesseseraciocí.nio,delinha

gastos atingiria o limite de 53,75%, abaixo do teto previsto

metodologia aplicada no exercício de 2011, o percentual dos
desta

Receita corrente Líquida (R$ 128.792.361,42), assim, dentro

acréscimo do PASEP (R$ 1.096.123,87) representou 0,85% da

na Legislação.
Destaco, ainda, que este Egrégio Tribunal

asquedisciplinando023996/026/15' ,TCA-
despesas com o PASEP não mais seriam incluídas nos gastos com
deliberação

reviu o posicionamento sobre o terna, e em 2015 editou a

pessoal.

na
do

SÃo PAULO,
alinea "c",

DE
11,inciso

ESTADODO
114,

DELIBERAÇÃO
(TC_A_023996/026/1Sl
o TRIBUNAL DE CONTAS
conformidade do artigo
Regimento Interno;
DELIBERA:1 _ A partir de 10 de jar.eirode 2017 aS despesas com o
PASEP não mais serãO incluidas nos gastos com pessoal e nas
aplicações do ensino e da saúde de todos os
jurisdicionados, inclusive do Governo Estadual, impondo-se,
em consequência, o adequado planejamento, notadamente, nas
respectivas peças orçamentárias.
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃo PAULO2 _ Esta Deliberação não alcança as fundações públicas
estaduais e municipais.3 _ A presente Deliberação entra em vigor na data de sua
publicação.
4 - publique-se.CRISTIANA DE CASTRO MORAIS - Presidente e Relatora

6



Nlo é raro na jurisprudência a concesslo

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Cartório do Gabinete do Conselheiro Antonio Roque Citadini

, ., .
•.. , :'

de caráter infringente aos embargos de declaraçlo com efeitos

~odificativos da decislo, podendo ser reformada ou invalidada

ou ter modificada o seu teor ou suas disposições, nesse

sentido slo inúmeras decisões do Tribunal de Justiça.

Declaração ED
SP 2002864-

deTJ-SP Embargos
20028642620138260000
26.2013.8.26.0000 (TJ-SP)
Data de publicação: 19/12/2013
Ementa: Embargos de declaração com efeitos
infringentes. possibilidade de,
excepcionalmente, se atribuir efeito
modificativo aos embargos. Perda do objeto do
recurso de agravo reconhecida. Embargos
acolhidos, com caráter infringente, para
homologar a desistência do recurso de agravo,
protocolizada anteriormente ao julgamento do
feito. 26" Câmara de Direito Privado
19/12/2013 19/12/2013 Embargos de
Declaração.

TRF-4 APELAÇÃO CIVEL AC 12536 RS
2004.71.00.012536-0 (TRF-4)
Data de publicação: 08/06/2010
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS.
EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. Embargos
declaratórios providos, com efeitos
infringentes, para manter a condenação em
honoráriOS advocatícios fixados na sentença.
Encontrado em: do Tribunal Regional Federal
da 4" Região, por unanimidade, dar provimento
aos embargos de declaração.

7
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ainda quecontudo,

A concessão de efeitos infringentes não é

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Cartório do Gabinete do Conselheiro Antonio Roque Citadini

excepcionalmente, se tem decidido neste sentido, com ulterior
prática usual nesta colenda Corte,

modificação da decisão embargada.

produzem legitimamente efeitos infringentes".

embargado, hip6tese, se nãO única, em que oS embargos

efeito modificatiVO soore o mérito do ju1g
aáo

"Ainda que excepcional nesta fase, tal reforma implica

TC_13540/026/04 - Sessão Pleno de 15/06/2011

pelo

Embargosos

opostos

quede

DeclaraçãOde

sentidono

Embargos

Ao contrária do que entendeu o Ministério

Contas,de

como Relator o Eminente conselheiro Renato Martins Costa.

Isabel, exercicio 2012, Tribunal Pleno de 25/11/2015, tendo

Grau de Reexame, na prestaçãO de Contas do Municipio de Santa

Ministério pública de Contas, em face da decisão proferida em
TC_0001986/026/l2,

da decisão, ousa discordar à vista do decidido no processa

Declaratórios nãO se prestam a reapreciação dos fundamentos
público

de
aoinfringentes

hipótesea
efeitos

reconhecerrecurso,
excepcionalmente

" ...voto pelo provimento dos embargos de
declaração interpostoS pelo d. Ministério
pública de Contas, para o fim de, atribuindo

8



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo :".
Cartório do Gabinete do Conselheiro Antonio Roque Citadini

portanto, íntegra do
Reexame,de

a

Pedidododesprovimento
confirmando,
julgamento de primeira ínstância, no sentido
da emissão de PARACER DESFAVORÁVEL às contas
da Prefeitura Municipal de Santa Isabel,
relatívas ao exercício de 2012, com as demais
consequências.".

Assim, entendo que a questão processual,

quanto aos efeitos infringentes encontra-se dirimida com a

decisão proferida nesse processo, no mêrito a presente

decisão merece reparo, por estar eivada de vício e por outro

lado, por considerar razoável, já que os gastos não

extrapolaria o patamar de 54%, se não fosse o ajuste do
PASEP, até então desconsiderado. Por conseguinte, mostram-se

pertinentes as alegações do embargante, de que até dezembro

de 2012 não tivera informações sobre a superação do limite

legal, acarretando-lhe manifesto prejuízo.

No tocante, aos precatórios entendo que a

falha pode ser levada para o campo das recomendações haja

vista que a deficiência de depósito representa 5,58% do

montante devido (R$ 1.552.008,80), ademais o Município pagou

a totalidade dos requisitórios de baixa monta, no valor de R$

1.049.960,15.

9



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Cartório do Gabinete do Conselheiro Antonio Roque Citadini

Nestes termos, voto pelo provimento dos

-.

Embargos de Declaração, opostos pelo Ex-Prefeito do Municipio

de penápolis, para o fim de, atribuindo efeitos infringentes

ao recurso, reconhecer a hipótese de provimento do Pedido de

Reexame no sentido de emissão de pARECER FAVORÁVEL às Contas

da Prefeitura de Penápolis, relativas ao exercicio de 2012.

É O MEU VOTO

GCARC, EM l° DE NOVEMBRO DE 2017.

ANTONIO ROQUE CITADINI
Conselheiro

oU:>.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIAGERAL- SDG-l - TAQUIGRAFIA

NOTASTAQUIGRÁFICAS-

36ª SESSÃO ORDINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO, REALIZADA EM 1º DE
NOVEMBRO DE 2017, NOAUDITÓRIO "PROF. JOSÉLUIZDE ANHAIAMELLO"

RELATOR _ Senhor Presidente. Senhores Conselheiros. Senhor Procurador-
Geral do Ministério Público de Contas Substituto. no item 11 tratam os autos de
embargos de declaração opostos por João Luis dos SantoS. ex-Prefeito do

Município de Penápolis.A discussão é se ele tem o caráter infringente ou não.

PRESIDENTE _Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo
RELATOR _ Conselheiro Antonio Roque Citadini
PROCURADOR-GERALDOMINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTASSUBSTITUTO -

Thiago Pinheiro Lima
SECRETÁRIO - Sérgio Ciquera Rossi
PROCESSO - TC_001590/026/12EMBARGANTE: João Luís dos Santos - Ex-Prefeito do Município de Penápolis.
ASSUNTO: Contas anuais da Prefeitura Municipal de Penápolis, relativas ao

exercício de 2012.RESPONSÁVEL: João Luis dos Santos (Prefeito à época).
EM JULGAMENTO: Embargos de Declaração em face do parecer do E. Tribunal
Pleno, que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o parecer
desfavorável à aprovação das contas emitido pela E. Segunda Câmara. Parecer

publicado no D.O.E.de 21-10-15.ADVOGADOS:Amabel Cristina Dezanetti dos Santos (OAB/SP nO 103.050), Carlos

Alberto Diniz (OAB/SP nº 65.826) e outros.ACOMPANHAM: TC_001590/126/12 e Expedientes: TCs_001356/00
1
/
12
.

000188/001/13.013728/026/13.014004/026/13 e 026051/026/1 3.
PROCURADORADE CONTAS:Élida Graziane Pinto.
FISCALIZAÇÃOATUAL: UR-l- DSF-1.

(RELATÓRIO JUNTADO AOS AUTOS)

Em preliminar, conheço dos embargos porque é tempestivo e a parte é

legítima.

PRESIDENTE _ Em discussão. Em votação. OPlenário também conhece.

(VOTO PRELIMINAR JUNTADO AOS AUTOS)

RELATOR _ No mérito passo a proferir meu voto.

(VOTO DE MÉRITO JUNTADO AOS AUTOS)
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NOTAS TAQUlGRÁFICAS-

PRESIDENTE _ continua em discussãO. Emvotação. Aprovado.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA-DIRETORIAGERAL- SDG-l- TAQUIGRAFIA

DECISÃO CONSTANTE DE ATA: Pelo voto dos conselheiros Antonio Roque

""di
n
', R,I"", Ed&"dC,m"'o Rodri,,"'"R"'" ""Ü" C"", Cri'ü'" d,

Castro Moraes e Dimas EduardO Ramalho e do Auditor Substituto de conselheiro
Antonio Carlos dos SantoS, preliminarmente o E. Plenário conheceu dos Embargos
de Declaração opostoS pelo ex_Prefeito do Município de Penápolis e, quanto ao
mérito, deu-lhe provimento, para o fim de, atribuindo efeitoS infringentes ao
,,'0"0, ",ooh"" , hl""''' d, "pOim"" dop,didod, .,,,,,m' no""idO
d, ,miü' ""re' ,,",,',,1 • ","",ç' o d" '00'" '" p"loiN" "on'oi,,1 d'
Penápolis, relativas ao exercício de 2012, conforme exposto no voto do Relator e
nas respectivas notaS taquigráficas, juntados aos autos.

CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA - Para acompanhar, Senhor
p",id ,,", po,"o, ,,' o Co",,1h"ro ""dini d", , ci~oo,""'" dop,didod,
",rtm' "m' " ,mli"'" "frin,"'" , ó1üm'oportooid,d,d, m>o"""ç"
do Tribunal antes da matéria seguir para o órgão julgador, que é a Câmara. E se
emerge, posteriormente à decisão do reexame, uma informação relevante, lembro-
me de um caso de Santa Isabel em que o Ministério público embargou de
declaração porque era o único recurso que era possível naquele momento e trOUxe
uma informaçãO relevante. A decisãO que eu havia proferido e que o Pleno
acompanhou era pelo parecer favorável, pois as informações sobre os gastoS com a
Câmara Municipal estavam completamente erradas, e o Ministério pública
",reli" "m, ,mli"'oo d, d"""<'o, uen" on'm"o rerto," u~' deci'"
porque ela estava fundamentada num número completamente equivocado.

Neste processo a mesma questãO, havia um número de gasto de pessoal,
oo"tioo'"I," romp'O"Oo00' hen'" ,,,ondoÇ'" ,," ,nro,m,ç'on'o "iro",
, ""m' oportooid,d'o" ",m" ,,,, ,d'oen" "loç'O do",,"" • ",lid,d,
fática são OSembargos de declaração. Então, acompanho nos efeitoS infringentes

por essa razão.

PRESIDENTE _ Em discussão. Com a palavra, conselheiro Renato Martins

Costa.

Taquígrafa: Anahy
SDG-l/ESBP
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABL'<ETE DO COl'iSELHElRO Al"TOl'iIO ROQUE CITADll'i1

Reexame.
de 201.2.

notaS

Santos
(OAB/SP

Expeàientes: TCs-
013728/026/13,

¥,

EMENTA:Embargos de Pec2aração. pedido de
contas da p;refe;.t;ura de penãpoHs. Exe;rc;.c;,o
p;rov;.mento, confo~ as ;respectj.vas

taquigrá£icas.

TC_001590/026/12Embargante: João Luis àos santos - Ex_prefeito ào
Municipio àe penápolis.Assunto: Contas anuais àa prefeitura Municipal àe
Penápolis, relativas ao exercicio àe 2012.
Responsável: João Luis àos santos (prefeito à

época) .Em JulgaIllento: EmbargoS àe DeclaraçãO em face ào
parecer ào E. Tribunal pleno, que negou provimento
ao peàiào àe reexame interposto contra o parecer
àesfavorável à aprovação das contas emitiào pela E.
Segunda câmara. parecer publicado no D.O.E. àe 21-

10-15.AdvogadoS: Amabel Cristina Dezanetti àos
(OAB/SP n0 103.050), carloS Alberto Diniz
nO 65.826) e outros.AcompanhaIll: TC_001590/126/12 e
001356/001/12, 000188/001/13,
014004/026/13 e 026051/026/13.procuradora de Contas: Élida Graziane pinto.
Fiscalização atual: UR-l - DSF-I.

vistOS, relataàos e discutidos os autoS do
processo TC_001590/026/12.consiàerando o que consta do Relatório e Voto ào
Relator, juntaàos aos autoS, o E. Tribunal pleno, em sessão
àe 01 de novembro de 2017, pelo voto dos conselheiros
Antonio Roque citadini, Relator, Edgard camargo RodrigueS,
Renato Martins costa, cristiana de Castro Moraes e Dimas
Eduarào Ramalho e do Auditor Substituto de conselheiro
Antonio carloS doS SantoS, preliminarmente o E. Plenário
conheceu dos Embargos àe Declaração opostOS pelo ex-
prefeitO ào Municipio de penápolis e, quantO ao mérito,
àeu-

lhe
provimento, para o fim de, atribuindo efeitoS

infringentes ao recurso, reconhecer a hipótese de
provimentO do pedido àe Reexame no sentido de emitir
parecer favorável à aprovaçãO das contas da prefeitura
Municipal de penápolis, relativas ao exercicio de 2012,
conforme exposto no voto do Relator e nas respectivas notas
taquigráficas, juntados aos autOs.



GABll'iETE DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADll'iI
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

presente o Procuraàor ào Ministério Público de Contas
Subs~ituto, Dr. Thiago Pinheiro Lima.

Publique-se.São Paulo, 26 de março de 2018.

RENATO

ANTONIO

presidente

Relator

~'-...



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARTÓRIO DO GABINETE DO CONSELHEIRO

ANTONIO ROQUE CITADINI

Certifico que o v. Acórdão de fls.

retro, publicado no DOE
julgado em
Conselheiro
2018,
Responsável

10/04/2018.
"Antp~o Roque

,6Y~";YY',.
p~ car-fório.

em 03/04/2018, transitou em
Cartório do Gabinete do
Citadini em 18 de abril de

, Sandra Maria Tuponi,

conforme ResoLução ng 91/2995 (DOE de

29/94/2995), o trânsito em juLgado foi pubLicado em
.'\0 -. " r:;; .;.-/ U <-i /291~.

Encaminhem-se ao DSF-I, para os

devi.dos fins.

Asc.

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906
PABX 3292-3518 INTERNET: www.tce.sp.gcv.br

http://www.tce.sp.gcv.br
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do certame. através do site:
www.penapolis.sp.gov.br.
Mais infonnações através do Scrviço de Compras:
tclcfone (18) 3654-2537. dc scgunda a sexta-feira.
com expediente ao público das 08h às Ii h30 e das
13hàsl6h.
Edital disponível no sitc: 'W'ww.pcnapolis.sp.gov.br
em editais = editais de licitação = Pregão
Prcscncial 45/2018.

Pcnápolis. 18 dejunho de 2018.
Maria de Fátima Moura Castro Rahal - Secretária
de Administração

. DIVERSOS .••

CONVOCAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO

A Prefcitura Municipal de Penápolis, através da
Secretaria Municipal de Administração, Serviço de
Reerutamento c Seleção, convoca a Sra. TAMIRIS
MARQUI GUILHERME portadora do RG.
47.611.599- I. classificada em 20° lugar, para
assumir a vaga TEMPORÁRIA de PROFESSOR
11, do Concurso Público nO 01/2016 aberto pelo
Edital n.O 1657 de 05/10/16, homologado pela
Portaria n.O 401 de 21/12/16, publicada em
23/12/16, munida de declaração de horário de
trabalho. caso exerça outro cargo/função, para que
possa scr avaliada pcla Procuradoria Juridica
conlarme Art. 37 da Constituição Federal no que se
rcfcrc a impedimcntos e/ou acúmulo de cargos,
dcvcndo comparecer no Serviço de Recursos
Humanos no prazo de I (um) dia útil a partir da
data da publicação.

o não comparecimento implicará desistência da
vaga temporária.
MARIA DE FÁTIMA MOURA CASTRO
RAHAL - Secrctária Municipal de Administração

EGlSI; TIVO
DECRETOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 170, de
18/06/2018.

Projeto de Decreto Legislativo n° 004/2018, de
autoria da Comissão de Finanças, Tributação e
Orçamento.

APROVA as contas da Prefeitura Municipal dc
Penápolis, relativas ao exercício de 2012, e dá
outras providencias.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES DE PENÁPOLlS. ESTADO DE
SÃO PAULO:
- Faço sabcr que a Câmara Municipal aprovou e cu,
nos termos do art. 48. parágrafo único. da Lei
Orgânica do Município de Penápolis, promulgo o
scguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Ar!. 1° Ficam aprovadas as conta~ da Prefeitura
Municipal dc Penápolis, relativas ao excrcício de
2012, excetuando-se os atos em apartado pendentes
de julgamento.

Art. 2° Ficam fazendo parte integrante deste
Decreto Legislativo, a Decisâo do Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, emitindo parecer favorável à aprovação das
contas e o Pareecr da Comissão de Finanças,
Tributação e Orçamento desta Câmara Municipal.

Art. 3° Após sua publicaçâo dcverá scr enviada
cópia do contido no artigo anterior ao Chefe do
Executivo, ao Egrégio Tribunal de Contas e ao
Ministério Público do Estado de São Paulo.

Art. 4° Este Decreto Legislativo cntra em vigor na
data de sua publicaçâo, revogadas as disposições
em contrário.

Câmara de Vereadores de Penápolis, 18 de junho
de2018.
RUBENS DE MEDICI ITO BERTOLINI -
Presidente

Município de Penápolis - Estado de São Paulo I Lei Municipal n° 2230, de 08 de novembro de 2017.

Diádo Oficial assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2, de 2001. garantindo autenticidade, validade juridica e integridade.

http://www.penapolis.sp.gov.br.
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Registrado e publicado na Diretoria Administrativa
da Câmara dc Vereadores de Penâpolis. aos dezoito
dias do mês de junho de dois mil e dezoito,
Sílvia Regina Corrêa Leite Costa - Diretora Geral

EXPEDIENTE

o OlâriO OfICiaIEmllOl'lico & U!TIIIp.tIlicaçêO CQ.,lralizada a COOfdenEtd<lpela Sacnttaria de
Comun~ SOCJa'da Pre19ilUraMunIcipalde~poI~ (SP).

Cont.!Jto; ~Pt'flélpolis.&p.go¥.br
T••I8klne; (18) 3654.251513654.25'6

A&edIçOe-.sdo Diâno OfICiai Eltllf6nico óO Mundplo d6 PWpoIi6 pod<tm se(~1 pelo
endereço elollOllIoo ~.peoapololl,ap.gov_br

Prefeitura Munlclp.11 de Penoipolis
CNPJ 49.516.41610001-41
A~. Marglntll Maltll ChICa. 1400 - een!fo
Telefone: (18J36S4-2500
WIWipendpo~s_spgov_1n

Oa.p (Departamento AutOnomo de Água a Esgoto de PanápoU.I
CNPJ 49.516.ô1A1OOOt-4S
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Telelone, (18)3654-6100
_.claep.COrT1,bf

C'rnara Munlelp.l de Penápoll.
CNPJ 47.156.440.0001.37
Av.Marglnal Maria Chica. 1450 - Centro
To~lone: (18)36S2-0275
_.QIl1IlUad~f1apo1i$.sp,gov br

Err••.•.". {Emptel. Municiplll ao Urtlllniuç,t,o d. Panápolis\
CNPJ 51.101.8~'OO1-83
RUillulZ O..monirli, 101. PWQUIlIlr.du'Wial
Te~e; j18)3654-7710
_.ernurpe.oonl.br
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Município de PenápoJis - Estado de São Paulo I Lei Municipal n° 2230, de 08 de novembro de 2017.
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