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SENTENÇA DO AUDITOR ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS 

PROCESSO: TC-001514/007/07 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

RESPONSÁVEL: EDUARDO PEDROSA CURY – PREFEITO À ÉPOCA 

CONTRATADA: CONSTRUTORA CHEREM LTDA. 

RESPONSÁVEL:  LUIZ FÁBIO CHEREM – SÓCIO PROPRIETÁRIO 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 65 UNIDADES HABITACIONAIS NA 

VILA LEILA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-

OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

EM EXAME: 1º TERMO DE ADITAMENTO Nº 18.109/08 – FL. 681 

    2º TERMO DE ADITAMENTO Nº 18.634/08 – FL. 709           

ADVOGADOS: MARIA CRISTINA DO PRADO – OAB/SP 102.871 E 

OUTROS     

INSTRUÇÃO: UR-14 UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETÁ/DSF-II 

RELATÓRIO 

Trata-se de termos aditivos decorrentes do 

Contrato nº 17.167/07 (fls. 585/592), julgado regular por 

este Tribunal, nos termos do Acórdão de fls. 663.                                                                          

A Fiscalização concluiu pela regularidade dos 

termos aditivos em exame, conforme relatório de fls. 724/725. 

Os vereadores Amélia Naomi Omura e Wagner 

Ocimar Balieiro, da Câmara Municipal de São José dos Campos, 

noticiaram a esta Corte de Contas possíveis irregularidades 

cometidas na construção de 65 (sessenta e cinco) unidades 

habitacionais (fls. 733/747).  

Face aos Despachos de fls. 755 e 810/811, 

foram fixados prazos à origem para oferta de justificativas, 

nos termos do artigo 2º, inciso XIII da Lei Complementar n° 

709/93. 

A Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos, por sua procuradora, em resposta à r.determinação, 

juntou, às fls. 760/789 e 812/858, sua defesa, bem como 

documentação comprobatória, alegando, em síntese, o que 

segue. 
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Com relação ao preço e técnica que deram 

ensejo à substituição da telha plan pela telha portuguesa, 

assevera que o modelo escolhido era o que mais se aproximava 

do modelo indicado para as habitações. Demais disso, a telha 

portuguesa é mais moderna e mais facilmente encontrada no 

mercado. 

No que se refere à estrutura de madeira e à 

inclinação, o item foi escolhido com base nos vãos dos 

cômodos das unidades habitacionais e no tipo de matéria prima  

utilizada na fabricação das telhas. Já a inclinação, seguiu 

recomendação de fabricantes de telha. 

Quanto à questão das infiltrações, a 

contratada havia se comprometido a enviar uma equipe técnica 

ao local para avaliar a procedências das reclamações. 

 Com relação ao acréscimo de R$ 1.392,99, 

referente à instalação de portão, a administração baseou-se 

na tabela PINI para a assunção da despesa, com as adaptações 

estruturais que se fizeram necessárias. 

No que diz à eventual diferença de preço 

entre as telhas, o maior preço unitário de um tipo de telha é 

compensado pela maior área de cobertura do outro tipo 

escolhido, de tal sorte que não houve diferença de valor 

relevante na mudança. 

Por fim, no que se refere à entrega dos 

termos de recebimento provisório e definitivo da obra a 

origem informa que não foram entregues, pois a contratada não 

sanou as pendências existentes nas unidades habitacionais, o 

que deu ensejo a notificação judicial para cumprimento das 

obrigações contratuais.   

A Assessoria Técnica e sua i. Chefia, 

preliminarmente, opinaram pela regularidade dos termos 

aditivos, conforme pareceres 727/732. Num segundo momento, à 

luz de denúncia ofertada por vereadores locais, os Órgãos 

Técnicos deste Tribunal pugnaram pela apresentação 

esclarecimentos e documentos suplementares da contratante, 

bem como por diligência da Fiscalização junto à 

municipalidade (fls. 753/754, 791/792, 803/806). 

Por fim, a ATJ, sob o enfoque da área de 

engenharia, entendeu regulares os esclarecimentos prestados, 

posicionamento divergente do manifestado pela Assessoria 

Técnico-Jurídica, que pugnou pela apresentação de derradeiros 
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esclarecimentos (fls. 861/863). Entretanto, a Chefia de ATJ 

entendeu irregulares os termos aditivos em exame, conforme 

parecer de fls. 864/865.  

Preliminarmente, a douta SDG manifestou-se 

pelo acionamento do art. 2º, inciso XIII, da Lei Complementar 

nº 709/93 (fls. 807/809). No mérito, opinou pela regularidade 

dos termos aditivos e irregularidade na execução contratual, 

conforme parecer de fls. 866/868. 

Encaminhados os autos com vistas ao 

Ministério Público de Contas, o processo não foi selecionado 

para análise específica, nos termos do Ato Normativo PGC 

006/2014, de 03.02.2014, publicado no DOE de 08.02.2014  

(fls. 868-v). 

DECISÃO 

Verifico que não houve a efetiva emissão dos 

Termos de Recebimento Provisório e Definitivo dos serviços 

realizados, a evidenciar falhas na execução do contrato 

firmado. 

De mais a mais, constato que o Município de 

São José dos Campos demorou anos para promover a notificação 

judicial da contratada, cujo objeto tinha prazo de realização 

inicial de 210 (duzentos e dez) dias, sendo leniente com a 

falha verificada na execução do objeto. 

Constato também que a inclinação mínima 

exigida de 30% para o pano de telhado com menor declividade, 

consignada no projeto básico (fls. 764), desborda da 

declividade de 35% recomendada pelos fabricantes de cobertura 

(fls. 818), a indicar possível falha do projeto.  

Por todo o exposto, à vista dos elementos que 

instruem os autos e dos posicionamentos desfavoráveis dos 

Órgãos Técnicos da Casa, e nos termos do que dispõe a 

Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, JULGO REGULARES os 

termos aditivos em exame e IRREGULAR a execução contratual, 

aplicando-se, por via de consequência, o disposto nos incisos 

XV e XXVII do artigo 2° da Lei Complementar Estadual nº 

709/93. 

Outrossim, nos termos do artigo 104, inciso 

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

EDUARDO PEDROSA CURY, multa no valor de 200(duzentas) 

UFESP’s.  
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Ao Cartório para providenciar as comunicações 

de estilo, ao atual Prefeito, fixando o prazo de 60(sessenta) 

dias para encaminhamento das providências adotadas a 

respeito. 

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) Certificar; 

c) Oficiar à Prefeitura nos termos do inciso 

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

encaminhando cópia de peças dos autos, devendo, no prazo de 

60 dias, este Tribunal ser informado sobre as providências 

adotadas, sob pena de multa, nos termos do artigo 104, inciso 

III da Lei Complementar n° 709/93, bem como a comunicação do 

fato ao DD. Ministério Público do Estado, para apuração; 

d) Comunicar à Câmara Municipal remetendo-lhe 

cópia dos presentes documentos, nos termos do artigo 

2º,inciso XV da Lei Complementar Estadual n. 709/93;  

e)notificar pessoalmente o Responsável para 

recolhimento da multa imposta, no prazo de 30 dias; 

f) na ausência do recolhimento da multa, 

adotar as providências necessárias para inscrição do débito 

na divida ativa. 

C.A., 19 de maio de 2016. 

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS 

AUDITOR 

AMFS-02 
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PROCESSO: TC-001514/007/07 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

RESPONSÁVEL: EDUARDO PEDROSA CURY – PREFEITO À ÉPOCA 

CONTRATADA: CONSTRUTORA CHEREM LTDA. 

RESPONSÁVEL:  LUIZ FÁBIO CHEREM – SÓCIO PROPRIETÁRIO 

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 65 UNIDADES HABITACIONAIS NA 

VILA LEILA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-

OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

EM EXAME: 1º TERMO DE ADITAMENTO Nº 18.109/08 – FL. 681 

    2º TERMO DE ADITAMENTO Nº 18.634/08 – FL. 709           

ADVOGADOS: MARIA CRISTINA DO PRADO – OAB/SP 102.871 E 

OUTROS 

INSTRUÇÃO: UR-14 UNIDADE REGIONAL DE GUARATINGUETÁ/DSF-II 

SENTENÇA:  FLS. 868/871 

EXTRATO: Pelos fundamentos expostos na sentença referida, 

JULGO REGULARES os termos aditivos em exame e IRREGULAR a 

execução contratual, aplicando-se, por via de consequência, o 

disposto nos incisos XV e XXVII do artigo 2° da Lei 

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

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

ao responsável, EDUARDO PEDROSA CURY, multa no valor de 

200(duzentas) UFESP’s. Autorizo vista e extração de cópias 

Cartório do Corpo de Auditores, observadas as cautelas de 

estilo. 

Publique-se. 

C.A., 19 de maio de 2016. 

ALEXANDRE MANIR FIGUEIREDO SARQUIS 

AUDITOR 

AMFS-02 


