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Fr ROQUE ITADINI 

41  ONSELH RO  
ANTONI 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

São Paulo, 22 de julho de 2015 

Ofício CGC.ARC n° 1086/2015 
TC-1119/007/12 

Senhor Presidente, 

Tendo em vista o decidido pelo 
Egrégio Tribunal Pleno, sessão de 03 de junho de 2015, que 
negou provimento aos Recursos Ordinários interpostos, 
mantendo na íntegra a r. Decisão da Segunda Câmara desta 
Casa, sessão de 25 de fevereiro de 2014, dirijo-me a Vossa 
Excelência para encaminhar, na conformidade do disposto no 
inciso XV, do artigo 2°, da Lei Complementar n° 709/93, 
cópia de peças do processo em epígrafe, para conhecimento e 
eventuais providências. 

Por oportuno, ressalto que o 
decidido não é suscetível de revisão por esse Legislativo, 
conforme deliberação desta Corte de Contas tomada no 
Processo TC-A-10535/026/94, publicada no Diário Oficial do 
Estado de 10 de novembro de 1994. 

Apresento, nesta oportunidade, 
protestos de estima e consideração. 

Excelentíssimo Senhor Vereador 
SHAKESPEARE CARVALHO 
Presidente da Câmara Municipal 
de São José dos Campos 
a/an/3 

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro - SP - CEP 01017-906 
PABX 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br  
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SDG-1, em 25 de feverei e 2014 

RGIO CIQU 
SECR 	RIO-DIR 

ROSSI 
ERAL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL - SDG-1 - TAQUIGRAFIA 

4ã Sessão Ordinária da Segunda Câmara, realizada no Auditório 
"PROF. JOSÉ LUIZ DE ANHAIA MELLO" 

Fls. n 2 	/I-) I  
TC-001119/007/12 
Municipal 

DECISÃO DA SEGUNDA CÂMARA 

DATA DA SESSÃO - 25-02-2014 

Pelo voto dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Presidente e Relator, e Robson 
Marinho, e do Auditor Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, a E. Câmara, 
pelas razões expostas no voto do Relator, juntado aos autos, em conformidade com as 
respectivas notas taquigráficas, decidiu julgar irregular o Convênio firmado entre a Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos e a Fundação Valeparaibana de Ensino - FVE, acionando os 
incisos XV e XXVII do artigo 2 2  da Lei Complementar n° 709/93. 

Decidiu, outrossim, acolhendo proposta do Conselheiro Robson Marinho, aplicar pena 
de multa ao responsável, no valor correspondente a 200 (duzentas) UFESPs. 

PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - THIAGO PINHEIRO LIMA 

1 - Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-1; 
2 - Ao Cartório do Relator para: 

a) redação e publicação do acórdão; 
b) vista e extração de cópias no prazo recursal; 
c) juntar ou certificar; 
d) notificar o responsável quanto à multa imposta, nos termos do voto do Relator; 
e) juntar ou certificar; 
f) oficiar à Câmara Municipal e à Prefeitura Municipal, para as devidas providências, 

nos termos dos incisos XV e XXVII, do artigo 2 2, da Lei Complementar n 2  709/93, se 
inexistir recurso, encaminhando cópia de peças dos autos (relatório e voto, e acórdão); 

g) certificar sobre as medidas adotadas e submeter os autos, em qualquer caso, ao 
Relator, passando antes pelo DSF-II para as devidas anotações. 

SDG-1/LANG/rpl 

EREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906 PABX 3292-3266 
INTERNET: www.tce.sp.gov.br  
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL - SDG-1 - TAQUIGRAFIA 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS - TC-001119/007/12 

4.g. Sessão Ordinária da Segunda Câmara, realizada em 25 de fevereiro de 
2014 no Auditório "Prof. José Luiz de Anhaia Mello". 

PRESIDENTE E RELATOR - Conselheiro Antonio Roque Citadini 
PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - Thiago Pinheiro Lima 
SECRETÁRIO - Sérgio Ciquera Rossi 
PROCESSO - TC-001119/007/12 
Convenente: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. 
Conveniada: Fundação Valeparaibana de Ensino - FVE. 
Autoridade que firmou o(s) Instrumento(s): Eduardo Cury (Prefeito). 
Objeto: Promover os recursos necessários a título de subvenção social para 
continuidade do projeto de desenvolvimento do desporto do município. 
Em Julgamento: Convênio firmado em 31-8-12. Valor - R$9.436.792,34. 
Advogados: Maria Cristina do Prado e outros. 
Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes. 

PRESIDENTE E RELATOR - Versam os autos sobre análise do Convênio 
firmado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a FVE - Fundação 
Valeparaibana de Ensino. 

(Relatório e voto juntados aos autos) 

Em discussão. Palavra ao Conselheiro Robson Marinho. 

CONSELHEIRO ROBSON MARINHO - Acompanho o voto pela 
irregularidade. Sugiro pelo menos uma multa de 200 UFESPs para quem assinou 
este convênio. 

PRESIDENTE E RELATOR - De acordo. Conselheiro está de acordo? 

AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO ANTONIO CARLOS DOS 
SANTOS - Sim. 

PRESIDENTE E RELATOR - Em discussão. Encerrada a discussão. Em 
votação. Aprovados o voto e a proposta de multa. 

DECISÃO CONSTANTE DE ATA: Pelo voto dos Conselheiros Antonio 
Roque Citadini, Presidente e Relator, e Robson Marinho, e do Auditor Substituto 
de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, a E. Câmara, pelas razões expostas no 
voto do Relator, juntado aos autos, em conformidade com as respectivas notas 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL - SDG-1 - TAQUIGRAFIA 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS - TC-001119/007/12 

taquigráficas, decidiu julgar irregular o Convênio firmado entre a Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos e a Fundação Valeparaibana de Ensino - FVE, 
acionando os incisos XV e XXVII do artigo 2° da Lei Complementar n° 709/93. 

Decidiu, outrossim, acolhendo proposta do Conselheiro Robson Marinho, 
aplicar pena de multa ao responsável, no valor correspondente a 200 (duzentas) 
UFESPs. 

Taquigrafa: Tania 

SDG-1/LANG/ mrs 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RELATOR - CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI 

4" SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA CÂMARA DO DIA 25 DE FEVEREIRO 
DE 2014 

ITEM 60 

TC- 001119/007/12 

Versam os autos sobre análise do 

Convênio firmado pela Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos e a FVE - Fundação Valeparaibana de Ensino, para 

promover os recursos necessários a título de subvenção 

social para a continuidade do projeto de desenvolvimento do 

desporto no município, no valor de R$ 9.436.792,34. 

A Fiscalização, a cargo da UR-7, às 

fls. 225/234 e 412, instruiu os autos opinando por sua 

irregularidade por ter constatado, na cláusula 4. a 

inversão de prioridades no ajuste, com privilégio de 

interesses da conveniada, caracterizando que o repasse 

teria finalidade de custeio de atividades da entidade de 

ensino particular; inexistência de fundamento idôneo para a 

celebração do convênio e que seria inaceitável a 

justificativa quanto ao critério de escolha da conveniada; 

e que o convênio foi ajustado de forma antieconômica, pois 

a maior parte das despesas seria com pessoal, de forma que 

a execução das atividades seria mais econômica quando 

realizada pelo próprio ente público e não por terceiros.;e 

remessa extemporânea. 

ENDEREÇO: 	Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro - SP - CEP 
01017-906 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Devidamente notificada, a Origem 

trouxe as justificativas de fls. 252/264. 

A Assessoria Técnico Jurídica, por 

sua Unidade Econômica, às fls. 249/250 e 416/417, bem como 

sua Chefia, opinaram pela irregularidade do Convênio, 

apontando que a defesa não considerou o fato de que a 

Fundação não se enquadra como Organização Social, apesar de 

ser declarada como de utilidade pública, salientando, 

também, que a Origem não justificou a escolha da entidade e 

não esclareceu o fato de que os valores pactuados poderiam 

ser cobrados com maior vantagem por outras entidades 

similares. Registrou que 95% do valor do convênio se 

destinou a pagamento de custos com pessoal, salientando que 

tal atividade se mostraria mais econômica quando realizada 

pela própria Municipalidade e sobre a economicidade do 

ajuste, consignou que o Plano de Aplicação de fls. 07 

estimou despesas por parte da municipalidade de R$ 

9.436.792,34, gerando contrapartida de serviços prestados 

pela Fundação à coletividade de apenas R$ 1 .151.264,40. 

O Ministério Público de Contas, às 

fls. 419/422, proferiu parecer pela irregularidade da 

matéria, sustentando que o Convênio perdeu a essência 

trazida pela reforma Constitucional nQ 19/98, ao passo que 

a previsão de gasto da maior parte do recurso transferido 

com pessoal, ao invés de propiciar a satisfação de um 

interesse coletivo dos munícipes, serviu de instrumento 

ENDEREÇO: 	Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro - SP - CEP 
01017-906 

PABX 3292-3266 	- 	INTERNET: www.tce.sp.gov.br  
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

para o indevido incentivo, por parte do poder público, de 

atividade desenvolvida pela iniciativa privada, ademais, 

deveria ter havido o devido procedimento publico de escolha 

da entidade, eis que outras existentes na região com a 

mesma finalidade. 

É o relatório. 

VOTO 

Como bem levantado pela instrução e 

bem salientado pelo Ministério Público, a transmissão de 

parcela dos serviços públicos da Administração Pública às 

entidades sem fins lucrativos tem o escopo de garantir a 

prestação mais eficiente do serviço destinado à 

coletividade. 

A informação trazida pela instrução 

e corroborada pela Assessoria Econômica comprova que não 

houve economicidade no ajuste, ao passo que o termo 

ajustado estipula que a maior parte dos recursos (mais de 

95% do valor) seja destinado a pagamento de custos com 

pessoal, caracterizando manutenção da entidade privada com 

recursos públicos, ou seja, ilegalidade. 

Além disso, não restou comprovada a 

desnecessidade de procedimento público de escolha da 

entidade, considerando que existiam outras entidades na 

região que poderiam oferecer o mesmo serviço a custos 

menores. 

ENDEREÇO: 	Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro - SP - CEP 
01017-906 

PABX 3292-3266 	- 	INTERNET: www.tce.sp.gov.br  
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Por estas razões, acompanho o 

entendimento dos Órgãos Instrutivos e Técnicos da Casa, bem 

como do Ministério Público de Contas e VOTO pela 
IRREGULARIDADE do Convênio firmado entre a Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos e a FITE - Fundação 

Valeparaibana de Ensino com o acionamento dos incisos XV e 

XXVII do artigo 2 2  da Lei Complementar n 2  709/93. 

ANTONIO ROQUE CITADINI 
Conselheiro Relator 

FtAM 

ENDEREÇO: 	Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Anexo - Centro - SP - CEP 
01017-906 

PABX 3292-3266 	- 	INTERNET: www.tce.sp.gov.br  
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI 

ACÓRDÃO  

TC-001119/007/12 
Convenente: Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos. 
Conveniada: Fundação Valeparaibana de Ensino - FVE. 
Autoridade que firmou o Instrumento: Sr. Eduardo Cury 
(Prefeito). 
Objeto: Promover os recursos necessários a título de 
subvenção social para continuidade do projeto de 
desenvolvimento do desporto do município. 
Assunto: Convênio firmado em 31-8-12. Valor 
R$9.436.792,34. 
Advogados: Dra. Maria Cristina do Prado (OAB/SP 
102.871) e outros. 
Procurador de Contas: Dr. João Paulo Giordano Fontes. 
Decisão: Julgado irregular o Convênio firmado entre 
a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a 
Fundação Valeparaibana de Ensino - FVE, acionando os 
incisos XV e XXVII do artigo 2 9  da Lei Complementar 
n° 709/93. 
Decidiu, outrossim, aplicar pena de multa ao 
responsável. 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 
TC-001119/007/12. 

Considerando o que consta do Relatório e Voto do 
Relator, conforme Notas Taquigráficas, juntados aos autos, 
a E. Segunda Câmara, em sessão de 25 de fevereiro de 2014, 
pelo Voto dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Presidente 
e Relator, e Robson Marinho, e do Auditor Substituto de 
Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, decidiu julgar 
irregular o Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos e a Fundação Valeparaibana de Ensino - 
FVE, acionando os incisos XV e XXVII do artigo 2 2  da Lei 
Complementar n° 709/93. 

Decidiu, outrossim, acolhendo proposta do Conselheiro 
Robson Marinho, aplicar pena de multa ao responsável, no 
valor correspondente a 200 (duzentas) UFESPs. 

Presente o Procurador do Ministério Público de 
Contas, Dr. Thiago Pinheiro Lima. 

Publique-se. 
São Paulo, 12 de março de 2014. 

ANTONIO ROQU CITADINI - Presidente e Relator 

MS 
,91 	VI PUqt..1CADO NO DOE DE,..;_i_221— 
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SDG-1, em 08 de jun e 2015 

RGIO CIQ 
SEC TÁRIO-DI 

ROSSI 
GERAL 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA-DIRETORIA GERAL - SDG-1 - TAQUIGRAFIA 
16 2  Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no Auditório 

"Prof. José Luiz de Anhaia Mello". 

Fls. 1/4-1V4 
TC - 001119/007/12 

Municipal 

DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO 

DATA DA SESSÃO - 03 - 06 -2015 

Pelo voto do Auditor Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos, 
Relator, dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Edgard Camargo Rodrigues, Renato 
Martins Costa e Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro 
Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, preliminarmente o E. Plenário conheceu dos 
Recursos Ordinários e, quanto ao mérito, ante o exposto no voto do Relator, juntado 
aos autos, negou-lhes provimento, mantendo-se na íntegra o v. Acórdão combatido, 
por seus próprios e jurídicos fundamentos. 

VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA - CONSELHEIRO DIMAS 
EDUARDO RAMALHO 

PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - DR. RAFAEL 
NEUBERN DEMARCHI COSTA 

1 - Relatório e voto (ou notas taquigráficas) juntados pela SDG-1; 
2 - Ao Cartório do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho para redação e publicação do 
acórdão; 
3 - Ao DSF-II para dar prosseguimento à decisão anterior. 

SDG-1/ESBP/Iso 

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede - Centro - SP - CEP 01017-906 PABX 3292-3266 
INTERNET: www.tce.sp.gov.br  
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho 

TRIBUNAL PLENO — SESSÃO: 03/06/15 — ITEM: 037 

RECURSOS ORDINÁRIOS 
37 TC-001119/007/12 
Recorrentes: Eduardo Cury — Ex-Prefeito Municipal e Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos — Luis Henrique Homem Alves — Secretário de Assuntos 
Jurídicos. 
Assunto: Convênio entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a 
Fundação Valeparaibana de Ensino — FVE, objetivando a promoção dos 
recursos necessários a titulo de subvenção social para continuidade do projeto 
de desenvolvimento do desporto do município. 
Responsável: Eduardo Cury (Prefeito à época). 
Em julgamento: Recursos Ordinários interpostos contra o acórdão da E. 
Segunda Câmara, que julgou irregular o convênio, acionando o disposto no 
artigo 2°, incisos XV e XXVII, da Lei Complementar n° 709/93, aplicando ao 
responsável, multa no equivalente pecuniário de 200 UFESP's. 
Acórdão publicado no D.O.E. de 21-03-14. 
Advogados: William de Souza Freitas, Mary Anne Mendes Cata Preta Pereira 
Lima Borges, Venâncio Silva Gomes e outros. 
Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes. 
Fiscalização atual: UR-7 - DSF-II. 

1. RELATÓRIO 

1.1 	Em sessão de 25 de fevereiro 2014, a Egrégia Segunda Câmara l  
—RELATOR CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI— julgou irregular o convênio 
firmado entre a PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e a FUNDAÇÃO 
VALEPARAIBANA DE ENSINO — FVE, com a finalidade de promover os 
recursos necessários, a título de subvenção social, para continuidade do 
projeto de desenvolvimento do desporto do município, no valor de 
R$9.436.792,34. 

Consoante o voto do E. Relator, não houve economicidade no 
ajuste e não restou comprovada a desnecessidade de procedimento público de 
escolha da entidade, considerando que existiam outras entidades na região 
que poderiam oferecer o mesmo serviço a custos menores. 

1 	Conselheiros Antonio Roque Citadini, Relator e Presidente, e Robson Marinho e Auditor 
Substituto de Conselheiro Antonio Carlos dos Santos. 

1 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho •Km;) 

"noa 
Com fundamento no artigo 104, inciso II, da Lei Complementar n° 

709/93, e por proposta do Conselheiro Robson Marinho, foi aplicada multa de 
200 UFESPs ao prefeito responsável, Sr. Eduardo Cury. 

1.2 	Inconformados, o ex-Prefeito, Sr. Eduardo Pedrosa Cury, e o 
Município de São José dos Campos interpuseram recursos ordinários 
(fls.434/462) em ordem a ver reconhecida a regularidade do convênio e 
cancelamento da multa. 

O ex-Prefeito, em suas razões, sustentou que "é certo que não 
havia outras entidades aptas a contratar com o Município. A economia foi de ao 
menos 13,5% conforme constou expressamente do processo, em cálculo que 
não foi impugnado pelos doutos Órgãos do Egrégio Tribunal de Contas (..) o 
custo com o convênio é pelo menos 13,53% menor que aquele decorrente da 
contratação direta de pessoal e realização das atividades diretamente pela 
Convenente". 

Alegou que "todas as atividades desenvolvidas pelo convênio 
eram de interesse público e os interesses da Convenente e da Conveniada 
eram convergentes (esporte, lazer, educação, capacitação profissional, 
fornecimento de bolsas de estudo, proteção da criança e do adolescente 
mantendo-se em atividades úteis e longe das ruas, das drogas e do crime). 
Cabe apontar que a Conveniada é uma instituição de ensino sem fins lucrativos 
tradicional na região, prestando sua colaboração com a sociedade joseense há 
mais de sessenta anos, constando de seu estatuto social expressamente a 
interação com a comunidade para o atendimento das demandas sociais e a 
divulgação do conhecimento científico e tecnológico à sociedade como um todo 
(art. 4 0, 111)". 

Defendeu que se tratou de típico Convênio Administrativo e que 
"não existia necessidade de se justificar nos autos do procedimento 
administrativo a excepcionalidade impeditiva de sujeição a conveniada às 
qualificações pertinentes às Organizações Sociais ou às Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público, visto que a legislação que rege a matéria 
(art. 116 da Lei n. 8666/93, bem como toda a legislação municipal pertinente, 
não fazem exigência alguma nesse sentido. Bem por isso, não é possível licitar 
o objeto para escolha da entidade e a atividade de fomento é custeada por 
meio de subvenção, nos termos da Lei 4320/64". 

Advogou que não houve qualquer desvio de finalidade e que 
"todos os recursos financeiros foram efetivamente investidos em favor da 
população atendida". 

2 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho 

Sobre a existência de outras duas entidades educacionais na 
região aptas a desenvolver também as atividades previstas no convênio, disse 
que "a Unip nunca manifestou interesse em firmar quaisquer convênios com a 
Administração Pública, mesmo quando procurada, sendo certo, ainda, que a 
mesma sequer é declarada de utilidade pública. A Unitau é uma entidade 
integrante da Administração Pública Indireta do Município de Taubaté e fica 
localizada há mais de 60 km de São José dos Campos". 

Argumentou que "diante da singularidade da avença, a celebração 
de convênio sempre prescindiu de licitação, sendo a escolha da entidade 
parceira feita mediante avaliação de proposta apresentada em face à demanda 
apontada pelo setor público e à qualificação da entidade. Esse sempre foi o 
entendimento adotado até recentemente pelo Egrégio Tribunal de Contas e 
pelo Poder Judiciário". 

Afirmou que a entidade foi escolhida "por ser a mais apta"e que o 
objeto do convênio "versa matéria incluída nas políticas públicas do Município 
de forma planejada, incluindo a integração social de portadores de 
necessidades especiais e idosos que são atendidos de forma especializada por 
meio do convênio, conforme consta às fls. 10 deste processo, sendo a principal 
meta do convênio propiciar condições para a transformação da realidade da 
região, visando à justiça social com desenvolvimento sustentável (fls. 12)". 

Consignou que "todas as despesas foram feitas para manutenção 
do convênio e das atividades e estruturas existentes nos centros poliesportivos 
e não para a manutenção da entidade", e sublinhou que "todo pessoal pago 
recebeu valores relatados no convênio porque estavam alocadas para o 
atendimento das atividades do convênio e não em atividades da Conveniada 
sem relação com o escopo do convênio". 

Sustentou que o convênio propiciou economia para os cobres 
públicos "de, ao menos, R$658.423,00, atendidos assim, os princípios da 
economicidade e da vantajosidade", 

Quanto à questão de a maior parte dos recursos do convênio ter 
sido destinada a despesas de pessoal argumentou que "esses serviços, como 
quaisquer outros, sempre implicam em despesas significativas com mão de 
obra. O mesmo ocorre com a iniciativa privada. A prestação de serviços 
sempre engloba o emprego da maior parte dos recursos em mão de obra, salvo 
raras exceções, que não se encontram presentes no caso do convênio em 
discussão nesta Tomada de Contas. Na prestação de quaisquer serviços de 
educação, de lazer, de esporte, de treinamento, e outros do tipo, a despesa 
será essencialmente com remuneração de pessoal. Assim, o fato do convênio 
em análise ter culminado com a aplicação dos recursos financeiros 

3 
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principalmente em mão de obra (95%) em nada o torna irregular. Até porque, 
salvo melhor juizo, não se justifica a época, a contratação de pessoal por 
concurso público, como apontado pelo Ministério Público, pois que se tratava 
de um projeto  que poderia, ou não, ter continuidade, dependendo dos 
resultados obtidos". 

Registrou, ainda, o ex-Prefeito, que "todas as contas anuais de 
sua gestão foram aprovadas, o que, por si só, demonstra a sua conduta ética". 

A Municipalidade, em suas razões, defendeu a inocorrência da 
alegada inversão de prioridades; a comprovada economicidade do convênio; e 
a responsabilidade social da Conveniada justificaria a sua escolha. Sustentou 
também que "o pessoal utilizado não atendeu aos interesses privados da FVE, 
mas sim publicamente á população do Município, razão pela qual não há que 
se falar que ocorreu uma distorção na contrapartida da conveniada, visto que 
todos os valores postos pelas partes do convênio destinaram-se, em última 
instância, a serviços para a população". 

1.3 	Para o douto Ministério Público de Contas (fls. 467/468), as 
razões recursais não tiveram o condão de suplantar as irregularidades que 
determinaram a reprovação do feito, "permanecendo a conclusão no sentido da 
atribuição de vantagem excepcional indevida ao parceiro privado, com 
atendimento, em grande parte, de interesses particulares, além da constatação 
da antieconomicidade do ajuste e da utilização da maior parte dos recursos 
para quitação de despesas de custeio da entidade. Ausentes, ainda, 
justificativas idôneas a fundamentar a não realização de um processo seletivo 
(como o chamamento público) para a seleção da beneficiária dos repasses". 

Concluiu opinando pelo conhecimento e não provimento do 
recurso. 

É o relatório. 

4 
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2. VOTO PRELIMINAR 

Acórdão publicado em 21-03-14 e recursos tempestivamente 
protocolizados em 04-04-14 e 07-04-14 (segunda-feira). 

Satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, VOTO 
PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS. 

3. VOTO DE MÉRITO 

Entendo que as razões recursais não foram suficientes para o 
prevalecimento do inconformismo dos interessados. 

Pesa sobre a atuação administrativa a constatação de que cerca 
de R$7 milhões, do total dos dispêndios realizados a título de subvenção social 
para continuidade do projeto de desenvolvimento do desporto no município 
(R$9.436.792,34), destinaram-se a despesas de custeio da própria Fundação 
Valeparaibana de Ensino, revertidos não diretamente para interesse coletivo de 
todos os munícipes, mas em prol de discentes da própria entidade. E essa 
questão não foi devidamente suplantada pelas razões recursais deduzidas, 
permanecendo a impropriedade, frise-se, de transferência de recursos ao 
terceiro setor, não para preponderante satisfação de interesse coletivo de todos 
os munícipes. 

Outra irregularidade constatada pela Fiscalização e analisada 
pela Assessoria Econômica desta Corte de Contas na fase instrutória diz 
respeito à antieconomicidade do ajuste, também indicada nos elementos de 
convicção da r. Decisão combatida e não desconstituída pelas razões de apelo, 
porquanto há no ajuste vantagens desproporcionais em detrimento do interesse 
público, privilegiando-se sobretudo os interesses da Conveniada. 

E, como observou o douto Ministério Público de Contas, a não 
realização de um processo seletivo (como o chamamento público) para a 
seleção da beneficiária dos repasses também não restou devidamente 
justificada. 

5 
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A multa aplicada correspondeu a razoáveis 10% do legalmente 
autorizado, devendo ser mantida em virtude das irregularidades constatadas no 
feito. 

Em consequência, acolhendo manifestação do douto Ministério 
Público de Contas, VOTO PELO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS 
ORDINÁRIOS, mantendo-se na íntegra o v. Acórdão combatido, por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 
AUDITOR SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO 
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SECRETARIA-DIRETORIA GERAL - SDG-1 - TAQUIGRAFIA 
16 Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no Auditório 

"Prof. José Luiz de Anhaia Mello". 

Fls. n 2 k-egi 

Não houve discussão. O relatório e voto juntados correspondem ao 
inteiro teor das notas taquigráficas referentes à sessão do Tribunal Pleno do 
dia 03 de junho de 2015. 

SDG-1, em 09 de junho de 2015 

'4\ 
Elenilson ShibatakBtandão Paixão 
RespondendO pelo 'cargo de Taquígrafo de 

Controle Bxterno-Chefe 

SDG-1/ESBP/Iso 
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ACÓRDÃO 
RECURSOS ORDINÁRIOS 

TC-001119/007/12 
Recorrentes: Eduardo Cury — Ex-Prefeito Municipal e Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos — Luis Henrique Homem Alves — Secretário de Assuntos Jurídicos. 
Assunto: Convênio entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a Fundação 
Valeparaibana de Ensino — FVE, objetivando a promoção dos recursos necessários a 
título de subvenção social para continuidade do projeto de desenvolvimento do desporto 
do município. 
Responsável: Eduardo Cury (Prefeito à época). 
Em julgamento: Recursos Ordinários interpostos contra o acórdão da E. Segunda 
Câmara, que julgou irregular o convênio, acionando o disposto no artigo 2°, incisos XV e 
XXVII, da Lei Complementar n° 709/93, aplicando ao responsável, multa no equivalente 
pecuniário de 200 UFESP's. Acórdão publicado no D.O.E. de 21-03-14. 
Advogados: William de Souza Freitas, Mary Anne Mendes Cata Preta Pereira Lima 
Borges, Venâncio Silva Gomes e outros. 
Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes. 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDA o E. Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 03 
de junho de 2015, pelo voto do Auditor Substituto de Conselheiro Antônio Carlos dos 
Santos, Relator, dos Conselheiros Antonio Roque Citadini, Edgard Camargo Rodrigues, 
Renato Martins Costa e Sidney Estanislau Beraldo e do Auditor Substituto de Conselheiro 
Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, preliminarmente, o E. Plenário conheceu dos 
Recursos Ordinários e, quanto ao mérito, ante o exposto no voto do Relator, juntado aos 
autos, negou-lhes provimentos, mantendo-se na integra o v. Acórdão combatido, por 
seus próprios e jurídicos fundamentos. 

Presente o Procurador-Geral do Mini ériolDúblico de Contas — Dr. Rafael Neubern 
Demarchi Costa. 
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Na sequ ncia, dê-se prosseguimen às providências decorrentes da 

Autoriz , desde já, os interessados vista e extra 
autos, em Cartório, observad s as cautela de estilo. 

e cópia dos 

GC, em 08 e julho d 2015 

DIMAS ED ARDO RAMALH 
CO LHEIRO 

decisão. 
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PROCESSO: 	 TC-001119/007/12 

CONVENENTE: 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS 

CONVENIADA: 	 FUNDAÇÃO VALEPARAIBANA DE ENSINO — FVE 

OBJETO: 	 CONVÊNIO VOLTADO À PROMOVER OS RECURSOS 
NECESSÁRIOS A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, 
PARA CONTINUIDADE DO PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO NO MUNICÍPIO. 

EM APRECIAÇÃO: 	 PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 
REQUERENTE: 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAPOS 
PROCURADOR MUNICIPAL: 	DR. BRUNO ALVES RUAS (OAB/SP 344.687) — 

PROCURAÇÃO A FLS. 494. 

Vistos. 

A teor do disposto no artigo 58, da Lei Complementar n° 709/93, só é 
cabível a interposição de Pedido de Reconsideração em face de decisão originária do 
Tribunal Pleno, sendo, portanto, manifesta a inadequação da peça intentada, porquanto 
pleiteia o interessado a reforma de julgamento desta Corte exarado em sede recursal (T. 
Pleno de 03/06/15), o qual negou provimento a apelos interpostos nos autos e manteve o v. 
Acórdão de primeira instância que . .c siderou irregular o convênio firmado entre as partes 
epigrafadas. 

Deste m 
Interno deste Tribunal de Cont 

o, com ndamento do artigo 138, inciso III, do Regimento 
s, INDEFI 0 a pretensão. 
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CARTÓRIO DO GABINETE DO CONSELHEIRO 
DIMAS EDUARDO RAMALHO 

FLS. ("fg 

TC-1119/007/12 

CERTIDÃO 

CERTIFICO que a r. decisão do processo 

TC-1119/007/12 publicado no Diário Oficial do Estado em 

24/06/2015, transitou em julgado em 13/07/2015. Cartório do 

Gabinete do Conselheiro D42,14 

2015. 

s Eduardo Ramalho, em 20 de julho de 

Sebastião Aparecido Leite, 

  

Auxiliar da Fiscalização inanceira II. 


