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SENTENÇA DA AUDITORA SILVIA MONTEIRO 

 

PROCESSO: TC-800165/239/09 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 

RESPONSÁVEL: NASSER MARÃO FILHO – PREFEITO DE 01/01/2009 A 

18/12/2009, E VALTER BENEDITO PEREIRA – VICE-

PREFEITO DE 19/12/2009 A 31/12/2009. 

ASSUNTO: APARTADO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009 PARA 

TRATAR (DESPESAS DE R$ 130.840,81, RELATIVAS 

A CONCESSAO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS, COM FINS 

ASSISTENCIAIS). 

ADVOGADOS: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO – OAB/SP Nº 

123.916 E OUTROS 

INSTRUÇÃO ATUAL: UR-11/UNIDADE REGIONAL DE FERNANDÓPOLIS 

 

RELATÓRIO 

Conforme decisão da Primeira Câmara nos autos 

do TC-190/026/09, que analisou as contas da Prefeitura 

Municipal de Votuporanga no exercício de 2009, foi 

determinada a abertura de apartados para tratar das despesas 

de 130.840,81, relativas à concessão de passagens de ônibus, 

com fins assistenciais. 

A Fiscalização, no relatório das contas, 

concluiu que: 

Durante o exercício foram empenhadas despesas 

no total de R$ 130.940,81, em favor da empresa Expresso 

Itamarati S/A, relativas à concessão de passagens de ônibus, 

que, conforme a Sra. Diretora da Divisão de Ação Social e 
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Cidadania, beneficiaram pessoas atendidas pela Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

No entanto, salientou que embora as despesas 

sejam revestidas de caráter assistencial, não há lei que 

estabeleça critérios para o atendimento de tal benefício, em 

desacordo com o artigo 37, “caput” da Constituição Federal. 

Ademais, pontuou que a análise da 

documentação da despesa também restou prejudicada, pois, não 

houve a apresentação de parte das requisições de passagens, 

sendo que a justificativa apresentada foi a ocorrência de 

inundações nas instalações da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, danificando parte de seus arquivos. 

O Sr. Prefeito Nasser Marão Filho foi 

notificado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias 

apresentasse as alegações de seu interesse, conforme fls. 

317. 

Foi concedido prorrogação de prazo por mais 

10 (dez) dias para a apresentação de justificativas. 

A Prefeitura Municipal de Votuporanga, por 

seu representante legal, em resposta à r. determinação, 

juntou, às fls. 326/334, sua defesa bem como documentação 

comprobatória (fls. 336/668), alegando, em síntese, que: 

- o que esta em questão é a realização de 

despesas para o atendimento de direito fundamental aos 

administrados, o direito à saúde; 

- o maior fator para a realização das 

despesas com passagens rodoviárias para o atendimento médico 

em outros Municípios é a urgência que a medida exige. 

- que parte da documentação da execução 

contratual foi extraviada por inundação que ocorreu na 

Secretaria Municipal de Assistência Social, perdendo-se 

parcela das requisições de passagens e documentos 

comprobatórios de consultas e procedimentos médicos. 

- que o procedimento de inexibilidade restou 

intacto, bem como os demais documentos atinentes à execução 
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contratual, as quais permitem a fiscalização da escorreita 

aplicação aplicação dos recursos públicos. 

- a despeito do extravio de parte das 

comprovações das despesas por caso fortuito, não restou 

comprometida a prestação de contas, a partir da qual se 

conclui que os recursos públicos foram devidamente aplicados. 

Os autos foram remetidos à Unidade Regional 

de Fernandópolis – UR-11, para instruir detalhadamente a 

matéria examinada, conforme despacho de fls. 669. 

A UR-11, às fls. 713/716, em cumprimento à 

determinação de fls. 669, informou que: 

 A Origem limitou-se a apresentar a mesma 

documentação já apresentada anteriormente, isto é, as notas 

de empenho/subempenhos e as faturas e pagamentos à empresa de 

ônibus Itamarati, que nada esclarecem quanto ao solicitado; 

 A concessão das passagens de ônibus aos 

munícipes é feito através de entrevista e não através de 

registros físicos e burocráticos; 

 A quantidade de passagens constantes das 

05 (cinco) faturas selecionadas monta em 7.369 unidades, 

porém a origem sequer apresentou 01 (um) dos beneficiários 

delas, bem como o motivo da viagem. 

 Que a fatura de nº 899/09, que traz o 

total de 7000 passagens de procedência Votuporanga com 

destino à Cosmorama, no entanto, a cidade destino é de 

reduzido porte, com 7.214 habitantes (censo/2010), o que não 

justificaria tratamento naquele lugar em detrimento da 

própria cidade de Votuporanga ou de outro Município com 

maiores recursos nesta área social (saúde). 

 Sugeriu-se a devolução aos cofres 

públicos, pelo responsável, de todo o numerário gasto com 

passagens tidas como de caráter assistencial, no exercício de 

2009, com os devidos acréscimos legais, nos termos do inciso 

II, do artigo 30 da Lei Complementar nº 709/93. 



TC-800165/239/09 

Fl. 779 
 

 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

CORPO DE AUDITORES 

 

 

Diante do apontado pela Fiscalização a Origem 

foi novamente notificada, nos termos do artigo 30 da Lei 

Complementar Estadual nº 709/93, conforme despacho de fls. 

728. 

A Prefeitura Municipal de Votuporanga, às 

fls. 736/745, apresentou sua defesa e documentos, trazendo as 

mesmas alegações apresentadas às fls. 326/334. 

O Sr. Nasser Marão Filho, às fls. 759/762, 

apresentou sua defesa alegando, em síntese, o que segue: 

Com o intuito de suprir a perda da 

documentação de rigor que constituiria material probatório 

consistente da regularidade dos atos administrativos em 

análise, a Prefeitura requereu a oitiva de 10 dos 

beneficiários, que poderiam por amostragem confirmar a 

correção e a lisura do procedimento de fruição das passagens 

gratuitas e a sua finalidade, pleito esse que o Prefeito ora 

reitera, na esperança de que reste cristalino o seu respeito 

e da municipalidade aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

A ATJ, às fls. 764/765 considerou que os 

argumentos ofertados não foram capazes de comprovar a 

finalidade das despesas, bem como o interesse público 

existente, motivo pelo qual propôs a devolução dos valores 

indicados pela Fiscalização da UR-11. 

O Sr. Valter Benedito Pereira Ex-vice-

prefeito, às fls. 767/768, alegou que não assinou o contrato 

em questão, nem participou de qualquer forma do ato que 

originou qualquer despesa decorrente, apenas ficou em 

exercício do cargo de prefeito no período de 19/12/2009 à 

31/12/2009, durante as férias de Prefeito Nasser Marão Filho. 

A Assessoria Técnica reiterou seu 

posicionamento de fls. 764/765. 

Chefia de ATJ, às fls. 772/773, opinou pela 

irregularidade da matéria. 

O MPC concluiu pela irregularidade da 

matéria, determinando-se a restituição do quanto 
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indevidamente despendido, acrescida dos consectários legais, 

igualmente pela aplicação de pena pecuniária aos 

responsáveis.  

 

DECISÃO 

Acolho as manifestações unânimes dos Órgãos 

Técnicos da Casa, visto que as irregularidades constatadas na 

instrução processual não foram afastadas pela defesa. 

O artigo 37 da Constituição Federal determina 

que a Administrativa Pública deve observar os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade publicidade e 

eficiência. E as despesas por ela realizadas devem ainda 

revestir-se de economicidade, transparência e razoabilidade. 

No entanto, na fiscalização “in loco” levada 

a efeito por ocasião da apreciação das contas da Prefeitura 

Municipal de Votuporanga, do exercício de 2009, ao examinar o 

item “despesas assistenciais com ausência de legislação que 

defina critérios para concessão”, apontou que a análise 

restou prejudicada pois a Origem alegou inundações nas 

instalações da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

No entanto, como minudentemente detalhado em 

novo relatório da Auditoria foram constatadas nessas despesas 

toda a sorte de irregularidades, quais sejam, a ausência de 

comprovação das despesas realizadas, falta de transparência 

nos atos pertinentes, não apresentação dos beneficiários 

pelas passagens, falta dos motivos das viagens, milhares de 

passagens entregues sem nenhum controle sobre o atendimento 

aos requisitos para a concessão do benefício e sobre a 

finalidade social atingida. 

Posto isso, acolho os pronunciamentos 

desfavoráveis da Unidade de Instrução, Assessoria Técnica e 

sua Chefia, assim como do D. MPC, e nos termos do que dispõe 

a Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, JULGO IRREGULARES as 

concessões de passagens de ônibus, com fins assistenciais, 

condenando o responsável ao recolhimento da dívida 

atualizada, com base no artigo 33, III, alínea “c”, e artigo 

36, ambos da Lei Complementar nº 709/93. 

Oficie-se a Prefeitura Municipal de 

Votuporanga, para inscrição do débito na dívida ativa, caso 

não ocorra a devolução.  
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Outrossim, nos termos do artigo 104, inciso 

II da Lei Complementar n° 709/93, aplico aos responsável, 

Nasser Marão Filho – Prefeito, multa no valor de 

300(trezentas) UFESP’s.  

Decorrido o prazo, sem interposição de 

recurso, a autoridade deverá ser notificada, nos termos do 

artigo 86 da Lei Complementar n° 709/93, para pagamento da 

multa imposta, implicando o não recolhimento, na sua 

inscrição em dívida ativa. 

Autorizo vista e extração de cópias dos autos 

no Cartório do Corpo de Auditores, observadas as cautelas de 

estilo. 

Publique-se por extrato. 

1.Ao Cartório para; 

a)Vista e extração de cópias no prazo 

recursal; 

b)Juntar ou certificar; 

c)Notificar pessoalmente os responsáveis para 

recolhimento aos cofres públicos, no prazo de 30 dias, dos 

valores indevidamente gastos, devidamente atualizadas. 

d)Notificar pessoalmente o Responsável para 

recolhimento da multa imposta, no prazo de 30 dias; 

e)Comunicar à Câmara Municipal remetendo-lhe 

cópia dos presentes documentos, nos termos do artigo 2º, 

inciso XV da Lei Complementar Estadual n. 709/93; 

f)Oficiar o atual Prefeituro para que 

encaminhe a este Tribunal, no prazo de 60 dias, comprovantes 

de que adotou providências em face do julgamento 

desfavorável, sob pena de imposição da sanção prevista do 

artigo 104, inciso III, da citada Lei Complementar, sem 

embargo de comunicação do fato ao DD. Ministério Público do 

Estado; 

g)Após o trânsito em julgado, persistindo o 

débito, encaminhe-se cópia da presente sentença à Prefeitura 

para que, ante o disposto no artigo 85 a Lei Complementar 

709/93, adotar providências visando sua necessária cobrança, 

e inscrevendo-o, se for o caso, na dívida ativa do Município. 
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g)Na ausência do recolhimento da multa, 

adotar as providências necessárias para inscrição do débito 

na dívida ativa; 

2. Ao DSF-II para anotações. 

3. Após, ao arquivo. 

 

C.A.,12 de março de 2015. 

SILVIA MONTEIRO 

AUDITORA 
SM-01 
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PROCESSO: TC-800165/239/09 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA 

RESPONSÁVEL: NASSER MARÃO FILHO – PREFEITO DE 01/01/2009 A 

18/12/2009, E VALTER BENEDITO PEREIRA – VICE-

PREFEITO DE 19/12/2009 A 31/12/2009. 

ASSUNTO: APARTADO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2009 PARA 

TRATAR (DESPESAS DE R$ 130.840,81, RELATIVAS 

A CONCESSAO DE PASSAGENS DE ÔNIBUS, COM FINS 

ASSISTENCIAIS). 

ADVOGADOS: ANTONIO ARALDO FERRAZ DAL POZZO – OAB/SP Nº 

123.916 E OUTROS 

INSTRUÇÃO ATUAL: UR-11/UNIDADE REGIONAL DE FERNANDÓPOLIS 

SENTENÇA:  FLS. 776/781 

EXTRATO: Pelos fundamentos expostos na sentença referida, JULGO 

IRREGULARES as despesas relativas à concessão de passagens de 

ônibus, com fins assistenciais, aplicando-se, por via de 

consequência, o disposto no artigo 33, inciso III da Lei 

Complementar Estadual nº 709/93. Outrossim, nos termos do artigo 

104, inciso II da Lei Complementar n° 709/93, aplico ao 

responsável, Nasser Marão Filho – Prefeito, multa no valor de 

300(trezentas) UFESP’s. Oficie-se a Prefeitura Municipal, para 

inscrição do débito na dívida ativa, caso não ocorra a 

devolução. Autorizo vista e extração de cópias dos autos no 

Cartório do Corpo de Auditores, observadas as cautelas de 

estilo. 

Publique-se. 

C.A.,12 de março de 2015. 

SILVIA MONTEIRO 

AUDITORA 
SM-01 


