
PROCESSO:   TC-000020/012/09 
 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE 
 
CONTRATADA:  TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA. 
 
OBJETO:  CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL SANTA 

ISABEL, COM 320 UNIDADES HABITACIONAIS, NA BACIA 
DO RIO PRETO, EM PERUÍBE 

 
EM EXAME:  MEDIDAS ADOTADAS EM FACE DO V. ACÓRDÃO DE FLS.  

1.873, PUBLICADO NO DOE DE 05/09/2012 
 
 
ADVOGADOS:  TÂNIA MARA AVINO 
   OAB/SP 77.667 
   E OUTROS 
 
 
   VISTOS. 
 
 
    O v. Acórdão de fls. 1.873, publicado no DOE de 
05/09/2012, conheceu do recurso ordinário interposto, e, no 
mérito, negou-lhe provimento, mantendo-se a r. decisão 
recorrida, que julgou irregulares a concorrência e o contrato, 
aplicando-se o contido nos incisos XV e XXVII, do artigo 2º da 
Lei Complementar nº 709/93. (Trânsito em Julgado fls. 1.874) 
 

   Foram expedidos os ofícios nos termos dos 

incisos XV e XXVII do artigo 2º, da Lei Complementar nº 

709/93, consoante ofícios de fls. 1.876 e 1.877. 

 

    A Prefeitura Municipal de Peruíbe, a fls. 

1.878/1.880, informou a rescisão do contrato em exame, 

encaminhando cópia do Termo de Rescisão.  

 

    Notificada para demonstrar as medidas adotadas 

visando à apuração de responsabilidades (Despacho publicado no 

DOE de 01/12/2012), a Prefeita Municipal de Peruíbe, Senhora 

Milena Xisto Bargieri Migliaresi, deixou o prazo transcorrer 

“in albis”.   

 



   A autoridade pública tem o poder/dever de apurar 

responsabilidades e deve, sempre, cumprir as determinações 

desta Corte, hipótese não verificada na espécie dos autos. 

 

   Impõe-se, pois, aplicação de multa à 

responsável, por não atender, nos prazos fixados, sem causa 

justificada, diligência ou decisão desta Corte de Contas, 

conforme previsão expressa no artigo 104, inciso III, da Lei 

Complementar nº 709/93. 

 

     De outra parte, ao formular a graduação da pena, 

nos termos do “caput” daquele mesmo dispositivo da Lei 

Orgânica desta Corte, levo em consideração a gravidade da 

omissão e das irregularidades praticadas, de tal modo que a 

multa deve ser aplicada em valor equivalente a 300 (trezentas) 

UFESP´s. 

 

   Em face do exposto, APLICO à Senhora Milena 

Xisto Bargieri Migliaresi, Prefeita Municipal de Peruíbe, 

multa no valor correspondente a 300 UFESPs (trezentas Unidades 

Fiscais do Estado de São Paulo), com fundamento no inciso III, 

do artigo 104, da Lei Complementar Paulista n° 709/93, 

fixando-lhe o prazo máximo de 30 (trinta) dias, para comprovar 

a esta Corte o recolhimento da importância devida, nos termos 

da legislação vigente.  

 

Determino, ainda, a remessa de cópia dos autos 

ao Ministério Público, para as providências de sua alçada.  

 

    Publique-se a Sentença. 

      
                Após o trânsito em julgado:  

 

       Oficie-se ao Ministério Público, encaminhando-

se-lhe cópia desta decisão e de fls. 1.836/1.845, 1.866/1.874,  

1.876/1.877 e 1.881. 

  

       Oficie-se à Câmara Municipal de Peruíbe, dando-

se-lhe ciência desta decisão. 



 

    Após, proceda-se nos termos do artigo 86, da 

Lei Orgânica deste Tribunal, instando a Sra. Milena Xisto 

Bargieri Migliaresi, Prefeita Municipal de Peruíbe, a recolher 

a multa, no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

        Não havendo o recolhimento da multa, adote o 

Cartório as providências necessárias. 

             

         Por fim, arquivem-se. 

 

 G.C., em 01 de fevereiro de 2013. 

 

 

 

                DIMAS EDUARDO RAMALHO 

                     CONSELHEIRO 

ERO 


