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EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR – EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
EM SÃO PAULO.

Processo nº 0604407-41.2018.6.26.0000 – PJE 
Impugnado: Aidan Antonio Ravin
Cargo postulado: Deputado Federal

A ProcuradoriaProcuradoria  RegionalRegional  EleitoralEleitoral vem, com fundamento na  Lei
Complementar nº 64/90,  propor  AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE PEDIDO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA.

1. AIDAN ANTONIO RAVIN não demonstrou ser elegível, nos termos do
art. 14, § 3º, da Constituição Federal.1

Ele  deixou  de  juntar  a  certidão  de  objeto  e  pé  do  apontamento
constante em sua Certidão de Distribuição Estadual de 2º Grau para fins eleitorais
(ID nº 85745):

• nº 2058894-08.2018.8.26.0000

2. AIDAN ANTONIO RAVIN é inelegível.

O então prefeito de Santo André celebrou dezenas de convênios com o
terceiro  setor,  com  baixa  ou  nenhuma  observância  dos  princípios  atinentes  à
administração pública. Isso resultou em 18  2   Processos de desaprovação de contas  
desses convênios,  em que a corte de contas,  muitas  vezes,  sublinha a falta de

1 § 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira;
II- o pleno exercício dos direitos políticos;
III- o alistamento eleitoral;
IV- o domicílio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima constitucionalmente exigida para ocupar os referidos cargos públicos.
2TCE/SP,  processos  nº  11964/026/09;  15416/026/13;  16652/026/13;  27607/026/12;  28382/026/10;  28383/026/10;  28384/026/10;  28385/026/10;
28386/026/10; 28387/026/10; 28391/026/10; 28392/026/10; 33698/026/12; 36125/026/12; 39762/026/12; 45207/026/13; 45208/026/13; 8709/026/14.
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atenção do alcaide, ora urgindo que ele observe os prazos regulamentares para a
prestação  de  contas,  ora  chamando  atenção  para  a  falta  de  mecanismos  de
controle  de  aplicação  de  recursos,  ora  ressaltando  a  falta  de  compromisso  do
requerente com a aplicação desses valores para população, com casos, inclusive,
de  aplicação  de  verbas  com  desvio  de  finalidade3,  ocasionando  frequentes
aplicações de multa ao então alcaide4.

Esse E. Tribunal5, em recente precedente, seguindo a orientação dada
pelo  TSE em sede de RESpe,  assentou que o  TCE é o  órgão competente para
análise e julgamento de contas de convênios celebrados entre a prefeitura e o
terceiro setor, quando há aplicação de verbas recebidas de outros:

RECURSO  ELEITORAL.  REGISTRO  DE  CANDIDATURA.  PREFEITO.
DEFERIMENTO  NA  ORIGEM.  REJEIÇÃO  DE  CONTAS  PELO  TRIBUNAL  DE
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONVÊNIO. Acórdão deste regional
reformado  pelo  tse,  o  qual  entendeu  que  a  competência  para  o
julgamento  das  contas,  na  hipótese  dos  autos,  é  da  corte  de  contas.
Inelegibilidade da alínea "G". Convênio firmado com entidade do terceiro
setor. Ofensa à lei de licitações. Descumprimento da regra do concurso
público. Irregularidades graves que implicam inelegibilidade. Precedentes
do TSE. Recurso provido para indeferir o registro de candidatura ao cargo
de prefeito e, por consequência, indeferir a chapa.

Nesse precedente,  houve debate “exaustivo”6 acerca da competência
para o julgamento de contas nesses moldes, prevalecendo a tese de que “Nos
termos  consignados  na  decisão  agravada,  ao  contrário  do  que  entendido  pela
Corte de origem, nos casos de contas atinentes a recursos estaduais ou federais,
que  transcendem  a  esfera  municipal,  inaplicável  a  tese  firmada  pela  Suprema
Corte de que compete à Câmara de Vereadores julgar as contas prestadas pelo
chefe do Poder Executivo municipal (ad. 31 da Constituição Federal), a alcançar tão
somente as contas no tocante a recursos oriundos da própria municipalidade. 7”

Assim, não é preciso o decreto legislativo no julgamento de contas de
convênio municipal, total ou parcialmente remunerado com verbas do Estado ou
da União.

O  TCE/SP  disponibiliza  anualmente  a  relação  de  todos  os  convênios
3TC nº 28382/026/10, 28383/026/10, 28384/026/10, 28385/026/10, 28386/026/10, 28387/026/10
4TC nº 45208/026/13; 45207/026/13; 36125/026/12; 27607/026/12; 11964/026/09.
5TRE/SP. RECURSO nº 36474, Acórdão de 05/06/2018, Relator CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do
TRE-SP, Data 14/06/2018
6“Em primeiro lugar, a matéria relativa à competência para apreciar as contas do embargante foi debatida à exaustão tanto no Tribunal Superior Eleitoral
quanto nesta Corte Regional. E ao contrário do que sustenta, o Tribunal Superior não declarou que o julgamento das contas, na hipótese dos autos, seria
de competência do Tribunal de Contas da União. Toda a discussão versou sobre a competência dos Tribunais de Contas (da União ou dos Estados) em
contraposição à competência da Câmara Municipal”. Treccho do voto nos ED em PROCESSO nº 36474, Acórdão de 02/08/2018, Relator CARLOS EDUARDO
CAUDURO PADIN, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 10/08/2018.
7TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 36474 Acórdão, Relatora Min. Rosa Maria Pires Weber, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 06/04/2017.
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celebrados pelos municípios de São Paulo, com a divisão da aplicação dos recursos
recebidos  de  cada  ente  federado  (tabelas  disponíveis  em
www.tce.sp.gov.br/primeiro-terceiro-setores), já que muitas vezes  o custeio dos
convênios é misto, ou seja, verbas federais, estaduais e municipais são mescladas
para um único fim.

Analisando a meia centena de processos de contas julgadas irregulares
pelo  então  prefeito,  há  ao  menos  três  casos em  que  os  requisitos  da
inelegibilidade da alínea “g” estão presentes: 

2.1 Ele teve rejeitadas as contas que apresentou enquanto responsável
pelo  Convênio  com  a  entidade  INSTITUTO  NOVA  DE  ESTUDOS,  PESQUISAS  E
ANÁLISE DE PROJETOS E PARCERIAS SÓCIO-GOVERNAMENTAIS (processo nº  TC-
36125/026/12),  por  irregularidade  insanável  que  configura  ato  doloso  de
improbidade administrativa.

Nos termos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, a rejeição de seu pelos seguintes motivos (doc. 1a):

Cotejando os elementos contidos na instrução dos autos, constato que a
execução  do  Convênio  nº  38/2009,  suporte  dos  repasses  em  exame,
resumiu-se,  basicamente, à contratação de pessoal, em desrespeito ao
instituto  do concurso  público,  insculpido no inciso II  do  artigo 37 da
Constituição,  e  aos  princípios  de  envergadura  constitucional  e
informadores da Administração Pública da Legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, sendo o bastante para condenar as
contas em exame (art. 37, caput, CF/88). 2.2. Devo ressaltar que, afora a
falta de clareza na identificação do objeto, constatada por este Tribunal
quando  do  julgamento  do  ajuste,  não  permitindo  a  compreensão  das
exatas atividades desenvolvidas, sequer foi possível identificar o número
de funcionários envolvidos na realização do objeto e respectivas funções
desempenhadas, e, como bem deduziu o Ministério Público de Contas (fls.
189,  §  2º):  “Examinados  estes  Autos  e  seus  anexos,  não  se  consegue
compreender  no  que teriam consistido  as  atividades  desempenhadas
pelo Instituto Nova, embora consumidos R$ 15.144.641,39 de recursos
municipais em apenas um semestre. (...) 

Também não foram apresentados  quaisquer  resultados  práticos  e/ou
atingimento  de  metas  previamente  estabelecidas,  como  determina  o
art.  116  da  Lei  nº  8.666/93,  nem,  muito  menos,  demonstrou-se  o
aprimoramento  da  máquina  Municipal  voltada  à  área  da  saúde,
desmerecendo  crédito  a  simples  declaração  do  Instituto  Nova  de  que
foram atendidos 536.000 beneficiários,  aproximadamente, por ausência
de suporte fático. ”. 
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Nos termos do Acórdão finalizado,  houve aplicação  de multa  ao ora
requerente, em razão  (doc. 1b):

ACORDA  a  Segunda  Câmara  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São
Paulo, em sessão de 28 de novembro de 2017, pelo voto dos Conselheiros
Dimas Eduardo Ramalho, Relator, e Antonio Roque Citadini, Presidente, e
da Auditora Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro, a E. Câmara, ante o
exposto no voto do Relator, juntado aos autos, nos termos do artigo 33,
III,  “b”  e  “c”  da  Lei  Complementar  estadual  nº  709/93,  decidiu  julgar
irregular a Prestação de Contas em exame, exercício de 2009, acionando-
se o disposto nos incisos XV e XXVII, do artigo 2º, do mesmo diploma legal.
Decidiu, outrossim, com fundamento no artigo 33, §2º da mencionada Lei
Complementar, condenar o Instituto Nova de Estudos, Pesquisas e Análise
de Projetos e Parcerias Sócio-Governamentais, a recomposição do erário
Municipal, no montante de R$ 4.585.029,36, devidamente atualizado até
o efetivo pagamento, conforme artigo 36 da Lei Complementar supra, por
absoluta  falta  de  comprovação  da  sua  efetiva  aplicação,  ficando  a
conveniada proibida de receber quaisquer recursos públicos até a prova
da quitação nos autos. Decidiu, ainda, com fundamento no artigo 104, II,
da  Lei  Complementar  nº  709/93,  aplicar  aos  Senhores  Aidan Antônio
Ravin e Rodrigo Martins Fischetti Fernandes, responsáveis pela liberação
dos recursos e pelo recebimento do referido numerário, ao pagamento
de  multa  individual,  no  importe  de  500  (quinhentas)  UFESPs,  por
infringência aos princípios especificados na fundamentação deste voto e
por ofensa ao artigo 116 da Lei nº 8.666/93.  Fixou, também, ao atual
Prefeito  Municipal  de  Santo  André  o  prazo  de  30  (trinta)  dias  para
informar as providências adotadas no âmbito administrativo e/ou judicial
para  a  recomposição  do  erário.  Determinou,  por  fim,  transitado  em
julgado, a expedição das notificações e ofícios necessários,  inclusive ao
Ministério Público do Estado, devendo o Cartório, se não comprovado o
recolhimento  da  sanção pecuniária  em 30  (trinta)  dias  nos  termos  do
artigo 86 da Lei Complementar estadual nº 709/93, adotar as medidas de
praxe para cobrança 

A  fraude  à  Lei  de  Licitações8 e  o  contorno  à  obrigação  de  realizar
concurso  público9,  em  afronta  ao  artigo  37  da  CF/88  –  inclusive  mediante
celebração  de  convênio  com  o  terceiro  setor  –  são  relacionados  pela
jurisprudência da Justiça Eleitoral como atos de improbidade aptos a atraírem a
8“O descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal constitui vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa para fins da
incidência da cláusula de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da Lei Complementar nº 64/90. 2. Recurso especial desprovido” (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 20296, Acórdão de 18/10/2012,  Relator Min. MARCO AURÉLIO MENDES DE FARIAS MELLO, Relator designado Min. JOSÉ ANTÔNIO DIAS
TOFFOLI, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 18/10/2012). 
9RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. DEFERIMENTO NA ORIGEM. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO. CONVÊNIO. ACÓRDÃO DESTE REGIONAL REFORMADO PELO TSE, O QUAL ENTENDEU QUE A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DAS
CONTAS, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, É DA CORTE DE CONTAS. INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA "G".  CONVÊNIO FIRMADO COM ENTIDADE DO TERCEIRO
SETOR.  OFENSA  À  LEI  DE  LICITAÇÕES.  DESCUMPRIMENTO  DA  REGRA  DO  CONCURSO  PÚBLICO.  IRREGULARIDADES  GRAVES  QUE  IMPLICAM
INELEGIBILIDADE.  PRECEDENTES  DO  TSE.  RECURSO  PROVIDO  PARA  INDEFERIR  O  REGISTRO  DE  CANDIDATURA  AO  CARGO  DE  PREFEITO  E,  POR
CONSEQUÊNCIA, INDEFERIR A CHAPA. (RECURSO nº 36474, Acórdão de 05/06/2018, Relator CARLOS EDUARDO CAUDURO PADIN, Publicação: DJESP -
Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 14/06/2018)
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inelegibilidade em questão.

O convênio com essa associação teve recebimento de verbas federais
(R$ 4.432.896,98) no exercício de 2009, conforme informação do TCE (extrato no
doc. 1c).

O  prazo  de  oito  anos  desde  a  data  da  rejeição  das  contas  não
transcorreu, pois a decisão do TCE transitou em julgado em 2018, posto que o
acórdão  publicado  em  Publicado  no  Diário  Oficial  em 23/01/2018  não  foi
objetado.

2.2 Ele teve rejeitadas as contas que apresentou enquanto responsável
pelo  Convênio  com  a  entidade  IDEAL  –  INSTITUTO  DE  DESENVOLVIMENTO,
EDUCAÇÃO,  ANÁLISE  E  LEGISLAÇÃO  (processo  nº  TC-45207/026/13),  por
irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa.

Nos termos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, a rejeição de seu pelos seguintes motivos (doc. 2a):

2. a publicidade não seguiu o modelo determinado pelo referido decreto,
por  não  consignar  os  resultados  alcançados  e  por  não  discriminar
despesas  por  categoria,  custos  previstos  e  realizados  e  respectivas
diferenças;  3.  o  relatório  anual  apresentado  pela  OSCIP  não  contém
comparativo  entre  metas  e  resultados,  também  em  desacordo  com  o
Decreto  de  regência;  4.  os  pareceres  da  Comissão  de  Avaliação  se
limitaram a atestar genericamente o cumprimento das ações previstas no
programa de trabalho; 5. o relatório governamental  não quantificou as
atividades desenvolvidas, nem comparou resultados com a previsão; 6. a
OSCIP  utilizou-se  de  serviços  de  terceiros  (quarteirização)  para
consultoria,  treinamento  e  capacitação  para  projetos  educacionais,
totalizando  valor  equivalente  a  22,91%  dos  repasses.  Tais  atividades
deveriam ser executadas pela própria organização,  com seus recursos
humanos e técnicos, haja vista fazerem parte do escopo da parceria; (...) 

Comumente chamada de terceirização de serviços, tal manobra coloca a
organização  não  lucrativa  na  linha  de  frente  da  parceria,  legalmente
suportada  por  estatutos  e  certificações  exigíveis,  mas  permite  que
terceiro  com  fins  lucrativos  exerça  as  lides  conveniadas,  sendo
remunerado pela prestação de serviços e burlando a disputa com outras
empresas capazes de atender a eventual chamamento.

Prefeito à época, o requerente atrasou o envio do processo a exame do
TCE/SP10.  O  acórdão  sedimento  a  multa  ao  requerente  em  razão  do
10“De início, assinalo que a Administração claudicou ao não submeter a prestação de contas ao descortino deste Tribunal no devido tempo, conquanto o
artigo  29  das  Instruções  vigentes  determina,  inequivocamente,  a  remessa  dos  papéis  até  90  dias  após  o  encerramento  do  exercício  financeiro.”
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descumprimento de normas regulamentares (doc. 2b):

ACORDA  a  Primeira  Câmara  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São
Paulo, em sessão de 25 de agosto de 2015, pelo voto dos Conselheiros
Renato Martins Costa, Relator, e Dimas Eduardo Ramalho, Presidente, e
do  Substituto  de  Conselheiro  Josué  Romero,  na  conformidade  das
correspondentes  notas  taquigráficas,  julgar  irregular  a  prestação  de
contas  das  verbas  repassadas no exercício  de 2011,  entre  a  Prefeitura
Municipal de Santo André e a OSCIP IDEAL - Instituto de Desenvolvimento,
Educação, Análise e Legislação, com fundamento no Termo de Parceria nº
003/09, aplicando o disposto nos incisos XV e XXVII, do artigo 2º, da Lei
Complementar nº 709/93, para as comunicações e medidas pertinentes.
Consigna  que  a  invocação  dos  ditames  do  inciso  XXVII  acima  referido
importa que o atual Prefeito Municipal, Carlos Alberto Grana, informe a
esta  Egrégia  Corte  as  providências  administrativas  complementares
adotadas em função das imperfeições ora censuradas, comunicando, em
especial, a eventual abertura de sindicância.

Decide,  ainda,  com  fundamento  no  artigo  104,  inciso  II,  da  Lei
Complementar  nº  709/93,  aplicar  sanção  pecuniária  no  valor
correspondente a 200 (duzentas) UFESPs a Aidan Antônio Ravin, Prefeito
à  época,  autoridade  que  assinou o  Termo  de  Parceria  e  responsável
pelos  recursos  transferidos.  A  multa  deverá  ser  recolhida  ao  Fundo
Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Estado, nas agências do
Banco do Brasil, na forma da Lei nº 11.077, de 20 de março de 2002.

O recurso contra essa decisão não a modificaram11.

O convênio com essa associação teve recebimento de verbas federais
(R$ 10.049.281,37) no exercício de 2011, conforme informação do TCE (extrato no
doc. 2c).

O  prazo  de  oito  anos  desde  a  data  da  rejeição  das  contas  não
transcorreu, pois a decisão do TCE transitou em julgado em 13/12/2016.

2.3 Ele teve rejeitadas as contas que apresentou enquanto responsável
pelo Convênio com a entidade AÇÃO CIDADÃ ESTRELA DALVA (processo nº  TC-
16652/026/1  3  ),  por  irregularidade  insanável  que  configura  ato  doloso  de
improbidade administrativa.

Nos termos da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo, a rejeição de seu pelos seguintes motivos (doc. 3a)

Conselheiro Dr. Renato Martins Costa: Relatório / Voto. Decisão de 25/08/2015 (g.n.)
11“EMENTA: Recursos Ordinários contra v. Acórdão da E. Primeira Câmara, que julgou irregular prestação de contas de repasses públicos concedidos, com
aplicação de multa. Razões recursais não acolhidas. Irregularidades não afastadas. Conhecidos e não providos. Votação unânime” Acórdão Publicado no
Diário Oficial em 06/12/2016
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"Observamos  que,  do  saldo  comprovados  e  dos  saldos  a  devolver,
constate nos pareceres de fls. 06/09, estão inclusos valores de repasses
federais, fator este que impossibilita este Tribunal de saber o quanto foi
comprovando e quanto há a devolver do montante municipal. Foi feita
diligências junto a Prefeitura, e a reposta foi juntada 129/139, sobre as
quais  a  DF-1  manifestou-se  pela  irregularidade.  Diante  dos  fatos,  os
responsáveis foram notificados por edital, publicado no DOE de 13/07/13,
e por ofício, fls. 150/153. Em atendimento à notificação, Prefeitura veio
aos autos juntar justificativas, fls. 154/158, inclusive atualizando o debito
de R$ R$ 861.769,74, tendo despesa comprovada de R$ 277.027 e saldo a
devolver de R$ 584.742,50. (...) 

Isto posto, julgo irregular a prestação de contas, nos termos do art. 33, III,
“b”  e  “c”,  da  Lei  nº  709/93,  e  condeno  o  à  responsável,  Sra.  Maria
Aparecida Trombaioli, pena de devolução do valor recebido, devidamente
corrigido, nos termos do art. 36, do mesmo diploma legal, ficando a Ação
Cidadã  Estrela  Dalva,  até  o  efetivo  recolhimento,  proibida  de  receber
novos benefícios, na forma do disposto no art. 103, da referida lei"

O convênio com essa associação teve recebimento de verbas federais
no exercício de 2011 (R$ 140.062,50), conforme informação do TCE (extrato no
doc. 3b).

O  prazo  de  oito  anos  desde  a  data  da  rejeição  das  contas  não
transcorreu, pois a decisão do TCE transitou em julgado em 12/09/2014. 

Analogamente, o TSE12 também já sedimentou que as falhas da espécie
apontada pelo TCE/SP nas contas do requerente atraem a inelegibilidade da citada
alínea “g”:

“ 3. Mais grave ainda se mostram os fatos apontados nos autos, porquanto não
bastasse a natureza insanável de cada uma das irregularidades e sua configuração
como ato doloso de improbidade, todo  o conjunto das falhas constatadas, não
deixa  dúvidas  acerca  de  sua  gravidade,  de  modo  a  atrair  a  incidência  da
inelegibilidade em tela, diante da ineficiência do gestor e sua irresponsabilidade
no trato da coisa pública.  (AgR-RO nº 471-53, Acórdão de 2.12.2014, Rel. Min.
Luiz Fux, PSESS de 2.12.2014).
 4.  O mero recolhimento da multa ou o parcelamento do débito não afasta a
decisão que rejeitou as contas, em razão da prática de irregularidades insanáveis,
configuradoras de ato doloso de improbidade. (AgR-REspe nº 407-04/ES, Rel. Min.
Nancy Andrighi, PSESS de 18.10.2012) (AgR-REspe nº 305-11/AL, Rel. Min. Felix
Fischer, PSESS de 11.10.2008).
 5.  O dolo que se exige para a configuração do ato de improbidade é "o dolo
genérico, relativo ao descumprimento dos princípios e normas que vinculam a
atuação  do  administrador  público"  (REspe  nº  332-24/RJ,  Rel.  Min.  Gilmar

12TSE. Recurso Ordinário nº 19233, Acórdão de 30/09/2016, Relator()Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 30/09/2016
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM SÃO PAULO

Mendes, DJe de 26.9.2014; ED-AgR-REspe nº 267-43/MG, Rel. Min. Dias Toffoli,
julgado em 9.5.2013), o que é evidente no caso dos autos.” (g.n.)

O impugnado  não  obteve  decisão  suspensiva  ou anulatória  em  face
dessas  decisões  que  rejeitaram  suas  contas,  subsistindo  a  inelegibilidade
apontada. 

PEDIDO 

A Procuradoria Regional Eleitoral requer:

a) o recebimento da presente impugnação;

b) a notificação do impugnado, no endereço constante do pedido de
registro de candidatura em exame e/ou do banco de dados desse TRE, para,
querendo, apresentar defesa no prazo legal;

c) a regular tramitação desta ação, nos termos dos arts. 4º e seguintes
da Lei Complementar nº 64/90, para, ao final, ser julgada procedente a presente
impugnação e consequente indeferimento do pedido de registro de candidatura,
em razão da inelegibilidade verificada nos autos; e

d) vista dos autos, antes do julgamento, para exame de eventual
juntada da documentação faltante, nos termos do art. 6º da LC nº 64/90.13 

Protesta-se, finalmente, pela produção de provas, por todos os meios e
formas em direito admitidos, em especial pela juntada de novos documentos.

São Paulo, 23 de agosto de 2018

Luiz Carlos dos Santos Gonçalves
Procurador Regional Eleitoral 

Pedro Barbosa Pereira Neto
Procurador Regional Eleitoral Substituto 

13 Art. 6° Encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações
no prazo comum de 5 (cinco) dias. 
§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15
(quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
§  2o Poderá  o  juiz,  a  requerimento  da  parte,  dilatar  o prazo para  manifestação sobre a  prova  documental  produzida,  levando em consideração a
quantidade e a complexidade da documentação.
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SEGUNDA CÂMARA – SESSÃO: 28/11/2017 

 

 

40 TC-036125/026/12. 
Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de Santo André. 
Entidade(s) Beneficiária(s): Instituto Nova de Estudos, Pesquisas e Análise 
de Projetos e Parcerias Sócio-Governamentais. 
Responsável(is): Aidan Antônio Ravin (Ex-Prefeito)e Rodrigo Martins Fischetti 
Fernandes e Maria Aparecida Shizue Fernandez (Presidentes). 
Assunto: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor. 
Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura de prazo pelo 
Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo e Conselheiro Dimas Eduardo 
Ramalho, publicada(s) no D.O.E. de 23-05-13, 24-07-15 e 07-03-17.  
Exercício: 2009. 
Valor: R$15.144.641,39. 
Advogado(s): Rogério Cesar Gaiozo (OAB/SP n° 236.274), Dulce Bezerra de 
Lima (OAB/SP nº 74.295), Camila Perissini Bruzzese (OAB/SP nº 212.496), 
Mylene Benjamin Giometti Gambale (OAB/SP nº 120.780), Marcia Elena 
Guerra Correia (OAB/SP n° 110.747), Arthur Scatolini Menten (OAB/SP n° 
172.683) e outros. 
Procurador(es) de Contas: José Mendes Neto. 
Fiscalizada por:    GDF-5 – DSF-I. 
Fiscalização atual: GDF-9 - DSF-I. 
 

 

1.RELATÓRIO 

 

1.1. Em exame, prestação de contas concernente ao repasse de 

recursos realizados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ ao 

INSTITUTO NOVA DE ESTUDOS, PESQUISAS E ANÁLISE DE PROJETOS 

E PARCERIAS SÓCIO-GOVERNAMENTAIS, no período de 12/02/2009 a 

12/08/2009, perfazendo o montante de R$ 15.144.641,39 (quinze milhões, 

cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e nove 

centavos), em razão do Convênio nº 38/2009, celebrado em 12/02/2009, para 

cooperação técnica entre os partícipes, mediante a formulação e implemento 

de projeto vocacionado a qualificação dos usuários da rede municipal de 

saúde. 

 

1.2. O Convênio acima citado, abrigado no TC-12960/026/09, foi 

declarado irregular em sessão de 04/10/2016 pela C. Segunda Câmara, com 

relatoria do E. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo. 
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1.3. A 5ª Diretoria de Fiscalização, ao concluir a instrução inicial da 

matéria, observou (fls. 86/93): 

 A Convenente não apresentou o relatório de execução do Convênio; 

 Não foi possível identificar os recebimentos, por ausência da 

documentação financeira; 

 Falta do Regulamento de compras; 

 Não fornecidas cópias das guias de recolhimento do PIS/PASEP; 

 Não apresentada a relação de bens patrimoniais; 

 Ausência do Parecer do Conselho Fiscal; 

 Remessa extemporânea dos documentos para apreciação. 

 

1.4.  Assinado prazo aos Responsáveis, para ciência do Relatório da 

Fiscalização e oferecimento de esclarecimentos (fls. 102), o Município de Santo 

André apresentou razões, acompanhada da documentação pertinente a fls. 

105/146. 

 

1.5. Opinaram pela reprovação da prestação de contas em exame a 

Assessoria Técnica, o Ministério Público de Contas e a SDG (fls. 147/149, 150-

v e 151/153). Diversamente, a Chefia de ATJ posicionou-se pela regularidade 

da matéria (fls. 150). 

 

1.6.   Tendo em vista a necessidade de esclarecimentos adicionais; 

apresentação de notas fiscais e/ou contratos, destacando a pertinência das 

despesas com o objeto em questão; encaminhamento do quadro de 

funcionários contratados diretamente pela conveniada e por meio de 

cooperativas; e maiores informações sobre aquisição de materiais, nova 

notificação foi dirigida aos responsáveis (fls. 154/156). 

 

1.7. Em atenção, a Prefeitura de Santo André apresentou 

esclarecimentos e documentos (anexo I). Em síntese: a aquisição dos materiais 

se efetivaria em consonância e conveniência à execução dos projetos; 

informou não ser possível identificar os funcionários contratados diretamente 

pela Entidade ou por cooperativa e, ainda, que a Beneficiária não forneceu tal 

informação. 

 

1.8. O Instituto Nova compareceu aos autos oferecendo justificativas a 

fls. 173/178, assim substanciadas: o relatório de atividades (fls. 6/66) detalha 

os resultados atingidos e demonstra o atingimento das metas ajustadas, 

suprindo a falta do relatório de execução. 
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 Aduziu, ainda, que os demais desacertos foram refutados pelo 

Município de Santo André. Juntou documentos fiscais e contratuais e notas de 

esclarecimento. 

 

1.9. O Ministério Público de Contas condenou as contas em exame, com 

a determinação de restituição de R$ 640.375,00 e envio de cópias de peças 

dos autos ao Ministério Público do Estado, elencando a seguinte motivação: 

 

a) Não é possível compreender no que teriam consistido as atividades 

desempenhadas, embora tenham sido consumidos R$ 15.144.641,39 de 

recursos municipais;  

b) A declaração de que foram atendidos, aproximadamente, 536.000 

beneficiários direta e indiretamente da Rede Municipal de Saúde de Santo 

André não é acompanha da metodologia para a sua aferição; 

c) As notas fiscais emitidas por cooperativas de trabalho, constantes da 

documentação anexa aos autos, denunciam que o convênio foi usado para 

a disponibilização de mão de obra, em contrariedade dos ditames da 

legalidade, da moralidade e da impessoalidade e do concurso público; 

d) Realização de despesas com aluguéis de imóveis, sem comprovação das 

finalidades, e impressões, folders, cópias e folhetos, que deveriam ter sido 

efetuada pela Prefeitura, mediante prévia licitação; 

e) Apesar de o primeiro repasse ter ocorrido em 18/02/2009, em 20/02/2009 

foram apresentadas duas Notas Fiscais de empresas distintas, porém, 

representadas pela mesma pessoa física – Paulo Sergio Niyama, a saber: 

N.2. Assessoria Empresarial de São Paulo (Fast Consult), no valor de        

R$ 286.700,00 para “serviço de desenvolvimento de diagnóstico situacional 

(...)” e Madredeus Assessoria e Produções Ltda., no valor de R$ 353.675,00 

para “serviço de desenvolvimento de plano estratégico (...)”. Não foi 

demonstrada qualquer prestação de serviço. 

 

1.10.  Expedida nova notificação (fls. 194/195), para ciência do parecer do 

MPC; esclarecimento de comprovantes de despesas sem indicação do nº do 

Convênio e do Órgão Público (art. 36, V, das Instruções nº 02/2008) e 

comprovação da pertinência das despesas, indicando os beneficiários, com 

respectivos vínculos, dos serviços discriminados nas Notas Fiscais emitidas 

pela empresa Vale Express Serviços Ltda., que somam R$ 2.504.250,00, e nas 

Notas de Débito da SOMATIVA – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de 

Saúde, no total de R$ 1.440.404,36, sob pena de condenação à devolução dos 

valores. 

 

1.11. O Instituto Nova apresentou defesa, acompanha de documentação, 
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a fls. 201/207 e anexos III a XII, em síntese: 

 
 A empresa N.2. Assessoria Empresarial de São Paulo prestou serviços 

de diagnóstico situacional e de pesquisa de satisfação do usuário, visitando 

e avaliando as unidades de saúde, coletando dados e informações junto aos 

Órgãos competentes e colheu opiniões dos pacientes; 

 A empresa Madredeus Assessoria e Produções Ltda. desenvolveu plano 

estratégico de seleção, capacitação e educação para os profissionais de 

saúde envolvidos, fornecendo material didático impresso, mídias, acesso à 

internet; promoveu também avaliação individual de desempenho do 

funcionário. 

 A não identificação do Convênio e do Órgão público ocorreu em poucos 

comprovantes de despesas, cujos gastos estão comprovados; 

 A empresa Vale Express Serviços Ltda. foi a responsável pelo 

fornecimento, manuseio, coleta e entrega de vale transporte e vale 

alimentação; 

 As Notas de débito da SOMATIVA, relatando despesas de auxílio 

alimentação e auxílio condução, padecem de equívoco, pois os serviços 

contratados envolvia a prestação de serviços operacionais e técnicos a ser 

desenvolvido por trabalhadores associados, devendo o erro recair sobre a 

Cooperativa. 

 

 A Prefeitura de Santo André (fls. 219/227) esclareceu que solicitou 

informações junto ao Instituto Nova, porém, a correspondência retornou com a 

informação de mudança de endereço. No mais, alegou que, em razão dos 

apontamentos deste Tribunal, as contas do Convênio nº 038/2009 foram 

reavaliadas, tendo sido determinada a devolução de R$ 640.375,00, valor à 

época. 

 

1.12. Por fim, o Ministério Publico de Contas reiterou o seu Parecer de fls. 

188/192. 

 

 É o relatório. 
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2.VOTO 

 

 

2.1. Cotejando os elementos contidos na instrução dos autos, constato 

que a execução do Convênio nº 38/2009, suporte dos repasses em exame, 

resumiu-se, basicamente, à contratação de pessoal, em desrespeito ao instituto 

do concurso público, insculpido no inciso II do artigo 37 da Constituição, e aos 

princípios de envergadura constitucional e informadores da Administração 

Pública da Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

sendo o bastante para condenar as contas em exame (art. 37, caput, CF/88). 

 

2.2. Devo ressaltar que, afora a falta de clareza na identificação do 

objeto, constatada por este Tribunal quando do julgamento do ajuste, não 

permitindo a compreensão das exatas atividades desenvolvidas, sequer foi 

possível identificar o número de funcionários envolvidos na realização do objeto 

e respectivas funções desempenhadas, e, como bem deduziu o Ministério 

Público de Contas (fls. 189, § 2º): “Examinados estes Autos e seus anexos, 

não se consegue compreender no que teriam consistido as atividades 

desempenhadas pelo Instituto Nova, embora consumidos R$ 15.144.641,39 de 

recursos municipais em apenas um semestre.”. 

  

2.3. Merece destaque o fato de que, mesmo após notificações desta 

Casa, as partes interessadas não informaram quais funcionários foram 

admitidos diretamente e/ou por meio de Cooperativa. E, segundo dados dos 

formulários de aferição de desempenho dos funcionários (anexos VII a XII), 

diversos servidores possuíam vínculos trabalhistas junto a setores de saúde da 

Prefeitura de Santo André anteriores à formalização do Convênio em questão, 

tornando mais nebulosa a prestação de contas em exame. 

 

2.4. Também não foram apresentados quaisquer resultados práticos e/ou 

atingimento de metas previamente estabelecidas, como determina o art. 116 da 

Lei nº 8.666/93, nem, muito menos, demonstrou-se o aprimoramento da 

máquina Municipal voltada à área da saúde, desmerecendo crédito a simples 

declaração do Instituto Nova de que foram atendidos 536.000 beneficiários, 

aproximadamente, por ausência de suporte fático. 

 

2.5. Relativamente aos gastos apresentados, reporto-me a dois 

apontamentos de extrema relevância envolvendo valores pagos às pessoas 

jurídicas - N.2. Assessoria Empresarial de São Paulo (Fast Consult) -               

R$ 286.700,00; Madredeus Assessoria e Produções Ltda. - R$ 353.675,00; 

Vale Express Serviços Ltda. - R$ 2.504.250,00 e SOMATIVA – Cooperativa de 
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Trabalho dos Profissionais de Saúde - R$ 1.440.404,36, totalizando                

R$ 4.585.029,36, referência 2009. 

 

2.6. Com relação às duas primeiras empresas, cujos valores de despesa, 

no total de R$ 640.375,00, foram impugnados pelo Ministério Público de 

Contas, considero insuficiente a alegação de que os ajustes serviram para a 

realização de pesquisas e levantamentos de dados junto aos usuários das 

unidades de saúde e aos funcionários e capacitação, pois, além de revelar uma 

irregular quarteirização do objeto, não foi corroborada pela documentação 

acostada aos autos, cujas cópias dos formulários identificam, exclusivamente, 

o Instituto Nova, de Estudos, Pesquisas e Análises de Projetos e Parcerias 

Sócio-Governamentais, bem como o material apresentado como “Conteúdo 

para as Capacitações” (anexo VI), foi elaborado e disponibilizado na Internet 

pelo Ministério da Saúde1. 

 

2.7. Além disso, sequer esboçou-se qualquer justificativa para o fato de 

ambas as empresas serem representadas pela mesma pessoa, Sr. Paulo 

Sergio Niyama, nem, tampouco, das circunstâncias para a emissão, com 

pagamento no mesmo dia, das Notas Fiscais nº 090 e nº 039, em 20/02/2009, 

referentes ao valor supra, uma vez que o primeiro repasse foi efetuado em 

18/02/2009, bem como os formulários antes mencionados possuem datas 

posteriores. 

  

2.8. Razões pelas quais se impõe a obrigação de restituição atualizada 

das despesas acima referidas. 

 

2.9. Com relação aos dispêndios com as empresas Vale Express 

Serviços Ltda. e SOMATIVA – Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de 

Saúde, vale lembrar que determinei a notificação dos convenentes para que 

apresentassem elementos comprobatórios da pertinência com o objeto do 

convênio em referência, indicando os beneficiários dos serviços e respectivos 

vínculos. 

 

2.10. Sobreditas despesas atingiram o montante de R$ 3.944.654,36, 

assim discriminado: 

 

 

                     
1
 Disponível em: 

http://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?lang=pt&home_url=http%3A%2F%2Fbvsms.saude.gov.br&home_t
ext=Biblioteca+Virtual+do+Minist%C3%A9rio+da+Sa%C3%BAde+-
+BVS+MS&q=humanizasus&submit=Pesquisar 
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VALE EXPRESS: R$ 2.504.250,00           SOMATIVA: R$ 
1.440.404,36 

Nota
s 
Fisca
is 

Data Valor 

 Nota
s 
Débit
o 

Data Valor 

1228
4 

26/02/2009 R$ 
357.750,00 

 001 01/04/200
9 

R$   
86.292,93 

1230
0 

31/03/2009 R$ 
357.750,00 

 002 17/04/200
9 

R$ 
192.783,68 

1230
7 

22/04/2009 R$ 
357.750,00 

 003 20/05/200
9 

R$ 
360.084,18 

1232
6 

21/05/2009 R$ 
357.750,00 

 004 20/05/200
9 

R$ 
213.805,04 

1233
6 

09/06/2009 R$ 
357.750,00 

 005 02/07/200
9 

R$ 
297.092,88 

1235
4 

02/07/2009 R$ 
178.875,00 

 006 20/07/200
9 

R$ 
290.345,65 

1236
1 

20/07/2009 R$ 
536.625,00 

    

 

2.11. Em suas justificativas, o Instituto Nova sustentou que a empresa 

Vale Express Serviços Ltda. era fornecedora dos vales refeição e vales 

transporte e a Cooperativa SOMATIVA de mão de obra, sem, contudo, 

qualquer elemento comprobatório da pertinência dessas despesas com a 

execução do objeto avençado, nem dos beneficiários destinatários dos serviços 

e seus respectivos vínculos. Aliás, como dito alhures, sequer foi apresentado o 

quadro de funcionários discriminado, deveras solicitado na instrução 

processual. 

 

2.12. Não bastasse isso, as Notas de Débito emitidas pela SOMATIVA – 

Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Saúde consignavam idênticos 

serviços àqueles registrados nas Notas Fiscais da empresa Vale Express, a 

saber: Auxílio Condução e Auxílio Alimentação, falha a que a Conveniada 

atribuiu simples equívoco. 

 

2.13. Ora, tal assertiva é insubsistente, pois desprovida de quaisquer 

indícios de veracidade, bem como causa grande estranheza, uma vez que o 

"equívoco" repetiu-se em todas as Notas de Débito, inexistindo, nos autos, 

evidências de que tais vultosos valores foram convertidos em serviços de 

saúde à população de Santo André. 
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2.14. Vê-se, portanto, a falta de comprometimento com a transparência na 

gestão e aplicação dos recursos públicos, dever inafastável de qualquer 

pessoa que utilize ou gerencie recursos públicos, razões pelas quais se impõe 

a recomposição do erário andreense. 

 

2.15. Finalizando, não posso deixar de registrar a desídia da 

Administração Municipal no acompanhamento da execução do convênio, bem 

como na análise da prestação de contas, sendo, pois, inaceitável o Parecer 

Conclusivo acostado aos autos, que aprova a prestação de contas da entidade. 

Em descaso aos artigos 49 e 50 das Instruções nº 2/2008. 

 

2.16. Entendo, neste caso, presente a responsabilidade solidária do 

Senhor Prefeito, tanto por culpa in vigilando2 quanto por culpa in eligendo3. 

razão pela qual a recomposição dos prejuízos deve ser de modo solidário entre 

os responsáveis pela liberação dos recursos e pelo recebimento do referido 

numerário Sobre o tema trago trecho de pertinência contido nos autos do TC-

8308/026/084 que: 

 
“Pois bem, em relação à responsabilidade pelos atos 
praticados, observo que o ordenador da despesa é o 
senhor Prefeito Municipal e então ele deve prestar contas a 
este Tribunal de Contas de todos os atos que envolvam 
gasto de dinheiro público.” 

  

2.17. Ante ao exposto, VOTO pela IRREGULARIDADE da prestação de 

Contas em exame, nos termos do artigo 33, III, “b” e “c”, da Lei Complementar 

estadual nº 709/93, com acionamento dos incisos XV e XXVII do artigo 2º do 

mesmo Diploma Legal. 

 

2.18. VOTO, ainda, com fundamento no art. 33, § 2º da Lei Complementar 

nº 709/93, pela condenação do Instituto Nova de Estudos, Pesquisas e 

Análise de Projetos e Parcerias Sócio-Governamentais, a recomposição do 

erário Municipal, no montante de R$ 4.585.029,36, devidamente atualizado até 

o efetivo pagamento, conforme artigo 36 Lei Complementar supra, por absoluta 

falta de comprovação da sua efetiva aplicação. Ficando a Conveniada proibida 

de receber quaisquer recursos públicos até a prova da quitação nos 

autos. 

 

                     
2
 Fiscalização falha ou ausente. 

3
 Má escolha da contratada. 

4
 Segunda Câmara, sessão de 14/12/2010. 
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2.19. Aplico ao Sr. Aidan Antônio Ravin e Sr. Rodrigo Martins 

Fischetti Fernandes, responsáveis pela liberação dos recursos e pelo 

recebimento do referido numerário, ao pagamento de multa, com fundamento 

no art. 104, II, da supracitada Lei Complementar, no importe de 500 UFESPs, 

por infringência aos princípios especificados na fundamentação deste Voto e 

por ofensa ao artigo 116 da Lei nº 8.666/93. 

 

2.20. Fixo ao atual Prefeito Municipal de Santo André o prazo de 30 

(trinta) dias para informar as providências adotadas no âmbito administrativo 

e/ou judicial para a recomposição do erário. 

 

 Transitado em julgado, expeçam-se as notificações e ofícios 

necessários, inclusive ao Ministério Público do Estado de São Paulo e, se 

não comprovado o recolhimento da sanção pecuniária em 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 86 da Lei Complementar nº 709/1993, o Cartório deverá 

adotar as medidas de praxe para cobrança. 

 

 É como voto. 

 

 
 
 
 

DIMAS EDUARDO RAMALHO 
CONSELHEIRO 
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A C Ó R D Ã O 
 
TC-036125/026/12. 
Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de Santo André. 
Entidade Beneficiária: Instituto Nova de Estudos, Pesquisas e Análise de Projetos e Parcerias Sócio-Governamentais. 
Responsáveis: Aidan Antônio Ravin (Ex-Prefeito)e Rodrigo Martins Fischetti Fernandes e Maria Aparecida Shizue 
Fernandez (Presidentes). 
Assunto: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor. Justificativas apresentadas em decorrência de 
assinatura de prazo pelo Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo e Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, publicada(s) 
no D.O.E. de 23-05-13, 24-07-15 e 07-03-17.  
Exercício: 2009. 
Valor: R$15.144.641,39. 
Advogados: Rogério Cesar Gaiozo (OAB/SP n° 236.274), Dulce Bezerra de Lima (OAB/SP nº 74.295), Camila 
Perissini Bruzzese (OAB/SP nº 212.496), Mylene Benjamin Giometti Gambale (OAB/SP nº 120.780), Marcia Elena 
Guerra Correia (OAB/SP n° 110.747), Arthur Scatolini Menten (OAB/SP n° 172.683) e outros. 
Procurador de Contas: José Mendes Neto. 
Fiscalização atual: GDF-9 - DSF-I. 
 
Vistos, relatados e discutidos os autos. 
 
ACORDA a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 28 de novembro de 2017, 
pelo voto dos Conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, Relator, e Antonio Roque Citadini, Presidente, e da Auditora 
Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro, a E.  Câmara, ante o exposto no voto do Relator, juntado aos autos, nos 
termos do artigo 33, III, “b” e “c” da Lei Complementar estadual nº 709/93, decidiu julgar irregular a Prestação de 
Contas em exame, exercício de 2009, acionando-se o disposto nos incisos XV e XXVII, do artigo 2º, do mesmo diploma 
legal. 
Decidiu, outrossim, com fundamento no artigo 33, §2º da mencionada Lei Complementar, condenar o Instituto Nova de 
Estudos, Pesquisas e Análise de Projetos e Parcerias Sócio-Governamentais, a recomposição do erário Municipal, no 
montante de R$ 4.585.029,36, devidamente atualizado até o efetivo pagamento, conforme artigo 36 da Lei 
Complementar supra, por absoluta falta de comprovação da sua efetiva aplicação, ficando a conveniada proibida de 
receber quaisquer recursos públicos até a prova da quitação nos autos. 
Decidiu, ainda, com fundamento no artigo 104, II, da Lei Complementar nº 709/93, aplicar aos Senhores Aidan Antônio 
Ravin e Rodrigo Martins Fischetti Fernandes, responsáveis pela liberação dos recursos e pelo recebimento do referido 
numerário, ao pagamento de multa individual, no importe de 500 (quinhentas) UFESPs, por infringência aos princípios 
especificados na fundamentação deste voto e por ofensa ao artigo 116 da Lei nº 8666/93. 
Fixou, também, ao atual Prefeito Municipal de Santo André o prazo de 30 (trinta) dias para informar as providências 
adotadas no âmbito administrativo e/ou judicial para a recomposição do erário. 
Determinou, por fim, transitado em julgado, a expedição  das notificações e ofícios necessários, inclusive ao Ministério 
Público do Estado, devendo o  Cartório, se não comprovado o recolhimento da sanção pecuniária em 30 (trinta) dias 
nos termos do artigo 86 da Lei Complementar estadual nº 709/93, adotar as medidas de praxe para cobrança. 
 
Presente a Procuradora do Ministério Público de Contas – Letícia Formoso Delsin Matuck Feres.  
 
Ficam, desde já, autorizadas vista e extração de cópias dos autos aos interessados, em Cartório. 
 
   Publique-se. 
 
   São Paulo, 08 de dezembro de 2017.                                                                                                                                         
 
 
 
 
                                                 ANTONIO ROQUE CITADINI – PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 DIMAS EDUARDO RAMALHO – RELATOR                                                        
 



Tipo do Repasse
Órgão 

Concessor
Entidade CNPJ Município Objeto Valor Global

Recurso Federal 
Repassado -R$

Recurso 
Estadual 

Repassado -R$

Recurso 
Municipal 

Repassado -R$

Contratos de 
Gestão

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SAO JOSE DOS 

CAMPOS 

ASSOCIAÇÃO PARQUE 
TECNOLÓGICO DE SÃO JOSÉ 

DOS CAMPOS
09.105.890/0001-

70 
SAO JOSE DOS 

CAMPOS 18.099.000,00 0 0 1.528.200,00

Contratos de 
Gestão

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SAO JOSE DOS 

CAMPOS 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA 
DESENVOLVIMENTO DA 

MEDICINA
61.699.567/0012-

45 
SAO JOSE DOS 

CAMPOS 454.700.800,00 0 0 75.639.058,03

Contratos de 
Gestão

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CUBATAO 

Pró Saúde Associação 
Beneficente de Assistência Social 

e Hospitalar
24.232.886/0001-

67 CUBATAO 70.122.372,00 7.564.100,37 0 18.536.574,29

Contratos de 
Gestão

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

CUBATAO 

Pró Saúde Associação 
Beneficente de Assistência Social 

e Hospitalar
24.232.886/0001-

67 CUBATAO 23.244.000,00 0 0 18.587.260,28

Contratos de 
Gestão

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
BERTIOGA FUNDACAO DO ABC - FUABC

57.571.275/0001-
00 BERTIOGA 6.800.000,00 0 0 2.659.010,67

Contratos de 
Gestão

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SANTO ANDRE Associação De Volta Para Casa

05.452.570/0001-
36 SANTO ANDRE 303.757,14 265.897,14 0 37.860,00

Contratos de 
Gestão

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SANTO ANDRE FUNDACAO DO ABC - FUABC

57.571.275/0001-
00 SANTO ANDRE 27.940.087,61 229.167,50 0 27.710.920,11

Contratos de 
Gestão

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SAO BERNARDO 

DO CAMPO FUNDACAO DO ABC - FUABC
57.571.275/0001-

00 
SAO BERNARDO 

DO CAMPO 13.039.876,06 2.707.256,42 0 3.798.619,64

Contratos de 
Gestão

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SAO BERNARDO 

DO CAMPO FUNDACAO DO ABC - FUABC
57.571.275/0001-

00 
SAO BERNARDO 

DO CAMPO 1.689.654,56 836.607,92 0 0

Contratos de 
Gestão

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SAO BERNARDO 

DO CAMPO FUNDACAO DO ABC - FUABC
57.571.275/0001-

00 
SAO BERNARDO 

DO CAMPO 7.811.433,06 1.829.109,41 0 2.484.323,65



Convênios

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SANTO ANDRE 

Associação dos Pesquisadores de 
estudos e Pesquisas sobre 

Criança e Adolescente - NECA
07.297.923/0001-

04 SANTO ANDRE

A cooperação técnica e financeira 
entre os partícipes, para a 
execução dos Projetos de 
atendimento de Crianças e 

Adolescentes, de 0 a 17 anos, e 
formação de equipe de 

atendimento em instituição de 
acolhimento para crianças e 
adolescentes em situação de 
risco, na busca de consolidar 
como política educacional à 
diretriz da Educação Inclusiva 

adotada pela SEFP. 6.384.475,69 0 0 4.396.549,69

Convênios

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SANTO ANDRE 

Instituto Nova de Estudos, 
Pesquisas e Análise de Projetos e 
Parcerias Sócio-Governamentais

07.314.217/0001-
15 SANTO ANDRE

Cooperação técnica entre os 
partícipes, mediante a 

formulação e implemento de 
projeto vocacionado à 

qualificação dos serviços 
oferecidos aos usuários da rede 

municipal de saúde. 26.503.639,04 4.432.896,98 0 22.070.742,06

Convênios

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
SANTO ANDRE 

Instituto IDEAL - Instituto de 
Desenvolvimento, Educação, 

Análise e Legislação
07.526.603/0001-

70 SANTO ANDRE

A cooperação técnica entre os 
partícipes, mediante a 

formulação e implemento de 
projeto vocacionado à 

qualificação dos serviços 
oferecidos aos usuários da Rede 

Municipal de Educação nos 
Projetos: N@ Escola e Ação e 

Movimento; Inclusão; 
Experimentação de 

Conhecimentos Científicos e 
Artísticos (SABINA); Parque 

Escola e EJA. 11.476.995,00 0 0 11.476.995,00
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PRIMEIRA CÂMARA   –   SESSÃO DE 25/08/2015   –   ITEM 74 
 

 
TC-045207/026/13 

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal de Santo André.  
Entidade Beneficiária: IDEAL - Instituto de Desenvolvimento, 

Educação, Análise e Legislação (OSCIP).  
Responsáveis: Aidan Antônio Ravin (Prefeito) e Sônia Maria Ferraz 

Gomes Pereira (Diretora Presidente).   

Assunto: Prestação de contas – repasses públicos ao terceiro setor. 
Justificativas apresentadas em decorrência de assinatura de prazo, 

pelo Conselheiro Renato Martins Costa, publicada no D.O.E. de 13-
06-15. 

Exercício: 2011.  
Valor: R$25.258.645,22. 

Advogados: Rogério Cavanha Babichak, Rogério Cesar Gaiozo, 
Rodrigo Gaiotto Aronchi, Eric Torres Bravos e Fernanda Caroline de 

Amorim Lemos. 
Fiscalizada por:    GDF-4 – DSF-II.  

Fiscalização atual: GDF-1 – DSF-II. 
 

 
RELATÓRIO 

 

 
A Prefeitura Municipal de Santo André celebrou o 

Termo de Parceria nº 003/09, em 19/10/2009, com OSCIP1 

denominada IDEAL - Instituto de Desenvolvimento, Educação, Análise 

e Legislação, objetivando a formulação e implementação de projeto 

complementar às estratégias de fortalecimento das políticas públicas 

de educação. 

                                    
1 OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público  
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O instrumento que oficializou a parceria obteve 

julgamento pela regularidade perante a sessão de 18/12/2012 desta 

Primeira Câmara, nos autos do TC-039873/026/09.  

Em exame, nesta oportunidade, prestação de 

contas das verbas repassadas no exercício de 2011 para consolidação 

das atividades objeto da parceria.  

Segundo dados colhidos na instrução, foram 

transferidos R$ 25.087.966,07 que, somados às aplicações 

financeiras (R$ 170.679,15), totalizaram receita de R$ 

25.258.645,22. A realização da despesa, no entanto, superou tal 

montante, franqueando déficit em torno de R$ 160 mil.  

A Fiscalização, em relatório de fls.19/28, 

enumerou as seguintes impropriedades: 

1. a publicação do extrato de relatório da execução físico-financeira 

do convênio ocorreu 13 meses depois do prazo de 60 dias do 

término do exercício financeiro, contrariando comando do Decreto 

nº 3.100/992 e da Lei Federal nº 9.790/993; 

                                    
2 Decreto Federal nº 3.100, de 30 de junho de 1999 – Regulamenta a Lei no 9.790, 

de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de 

direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências 

 
3 Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999 - Dispõe sobre a qualificação de pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade 
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2. a publicidade não seguiu o modelo determinado pelo referido 

decreto, por não consignar os resultados alcançados e por não 

discriminar despesas por categoria, custos previstos e realizados e 

respectivas diferenças; 

3. o relatório anual apresentado pela OSCIP não contém comparativo 

entre metas e resultados, também em desacordo com o Decreto 

de regência; 

4. os pareceres da Comissão de Avaliação se limitaram a atestar 

genericamente o cumprimento das ações previstas no programa 

de trabalho; 

5. o relatório governamental não quantificou as atividades 

desenvolvidas, nem comparou resultados com a previsão; 

6. a OSCIP utilizou-se de serviços de terceiros (quarteirização) para 

consultoria, treinamento e capacitação para projetos 

educacionais, totalizando valor equivalente a 22,91%4 dos 

repasses. Tais atividades deveriam ser executadas pela própria 

organização, com seus recursos humanos e técnicos, haja vista 

fazerem parte do escopo da parceria; 

                                                                                                       
Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá outras 

providências. 

 
4 Relatório de fiscalização, fl.23 - quadro demonstrativo de receita alocada por 

categoria de despesa: 

- Consultoria/treinamento – R$ 3.253.655,56 – 12,80% do total repassado 

- Serviços de terceiros  - R$ 2.570.849,03 – 10,11% do total repassado 
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7. há despesas volumosas em favor de fornecedor de vale-

alimentação; 

8. a entidade parceira não possui regulamento próprio de compras; 

9. existem despesas não autorizadas de R$ 6.106,19; 

10. não emissão de parecer pelo Conselho de Políticas Públicas ou 

pelo Conselho Municipal de Educação, alegando-se que a 

Comissão de Avaliação já possui um membro do Conselho; 

11. prestação de contas apresentada fora do prazo estipulado pelas 

Instruções 02/08.  

Concedida oportunidade para conhecimento do 

relatório de fiscalização e apresentação de justificativas (fls.39/42), o 

Poder Executivo trouxe razões e documentos (fls.43/53). 

Argumentou que a entidade beneficiária deixou de 

encaminhar documentos, mas as metas propostas no plano de 

trabalho foram alcançadas.  

Enfatizou que houve devolução de valores 

indevidamente utilizados (R$ 6.106,19), consoante comprovante de 

depósito bancário. 

Sustentou que a Comissão de Avaliação, da qual 

participava membro do Conselho Municipal de Educação, acompanhou 

e analisou, em reuniões bimestrais, as ações derivadas do Termo de 
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Parceria, com vistas à expedição de parecer avaliatório. 

Comprometeu-se, no entanto, a adequar as práticas à legislação de 

regência. 

Considerando que somente a Prefeitura 

compareceu com explicações, a notificação foi reiterada, agora em 

caráter pessoal, com vistas a atingir os responsáveis diretos pela 

prestação de contas em apreço, o Ex-Prefeito Aidan Antônio Ravin e 

Sonia Maria Ferraz Gomes Pereira, dirigente da entidade (fls.56/58). 

O Instituto IDEAL, representado por sua 

Presidente, manifestou-se através dos documentos de fls.60/309. 

Alegou que atendeu às exigências legais tocantes à 

publicação do extrato de relatório físico-financeiro no “Diário Oficial” 

de 24/4/13. 

Asseverou que foi expedido comparativo de metas 

e resultados, descrevendo as atividades realizadas; que o 

fornecimento de tíquete-refeição é obrigação trabalhista indeclinável; 

bem como que o regulamento de compras foi publicado em 6/11/09, 

logo após a assinatura da parceria. 

Explicou que houve contratação de empresas 

coadjuvantes para execução de ações complementares, como 

palestras, oferta de ferramentas para a formação continuada de 
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professores e instalação de centros multimídia. Afiançou que não 

ocorreu quarteirização. 

Aidan Antônio Ravin também veio ao processo com 

assertivas de defesa (fls.310/313). 

Assentou que as prestações de contas dos 

exercícios imediatamente anteriores foram julgadas regulares, 

apenas com recomendação para que se providenciasse, no futuro, o 

parecer do Conselho de Políticas Públicas e se observasse o prazo de 

remessa de papéis insculpido nas Instruções. 

Disse que o atraso na publicação em referência 

não superou 10 dias; que o Conselho de Políticas Públicas sempre 

conta com um representante do Conselho de Educação; que não se 

configurou a quarteirização de tarefas; e que não houve 

desvirtuamento da finalidade da parceria nem despesas exorbitantes. 

ATJ se posicionou pela aprovação da prestação de 

contas (fls.330/333). 

O MPC declinou da oportunidade de interferir no 

processo (fl.333-verso). 

Não obstante, por despacho de fls.337/338, SDG 

foi instada a discorrer sobre os elementos enumerados pela 

Fiscalização, atentando especialmente para a existência de possível 
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quarteirização de serviços, porquanto a OSCIP utilizou-se de serviços 

de terceiros para executar tarefas que fazem parte do escopo da 

parceria, além de haver gastos importantes junto a fornecedor de 

vale-alimentação. 

O despacho requereu que SDG verificasse, ainda, a 

relação de contratos com terceiros levados a efeito pelo Instituto 

IDEAL (fls.316/317 do anexo), que poderiam indicar possível 

utilização de verbas públicas para manutenção das rotinas da 

entidade parceira, além da publicidade do relatório da execução 

físico-financeira do ajuste feita muito além do prazo consignado no 

Decreto nº 3.100/99 e da não consignação, em relatório da OSCIP, 

dos resultados alcançados, da demonstração das despesas por 

categoria e dos custos previstos e realizados. 

A Secretaria-Diretoria Geral (fls.339/344) ponderou, 

em resposta, que existem, no caso vertente, contratações 

subsidiárias que refogem aos objetivos complementares da parceria, 

denotando características do objeto principal, mormente com relação 

aos serviços de consultoria e assessoria, capacitação para projetos 

educacionais, controle de frequência dos funcionários, gerenciamento 

de redes, administração da folha de pagamentos e consultoria em 

produtividade dos recursos humanos.  
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As despesas com consultoria/treinamento e 

serviços de terceiros, segundo SDG, totalizam 22,91% dos repasses 

no exercício em exame, mostrando-se bastante representativas, além 

de fazerem parte da descrição do objeto da parceria, devendo, pois, 

serem aqueles serviços executados diretamente pelo Instituto. 

Lembrou que a escolha da OSCIP levou em conta a capacidade 

técnico-operacional em desempenhar aquelas atividades. 

Avaliou, além do mais, que, sem explicação 

plausível, há dispêndios em favor de benefícios trabalhistas, bem 

como que são insuficientes as especificações de resultados 

alcançados e a demonstração do comparativo de metas quantitativas 

e qualitativas. 

Verberou a falta de publicação do extrato do 

relatório de execução físico-financeira, posto que contraria a 

legislação vigente e compromete a transparência dos atos, 

manifestando-se, afinal, pela irregularidade da prestação de contas.  

Aplicadas as disposições do artigo 2º, inciso XIII, 

da Lei Complementar nº 709/93 (fls.345/346), Aidan Antônio Ravin, na 

condição de Ex-Prefeito, veio alegar que os institutos da terceirização 

e/ou quarteirização já foram anteriormente acolhidos por esta Corte 

de Contas. 
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Aduziu que a própria entidade parceira assegurou 

que manteve a prestação de serviços sob seu controle, repisando que 

as tarefas executadas por terceiros se limitaram a palestras 

específicas, apresentação de conteúdos e ferramentas para formação 

continuada de profissionais e instalação de centros multimídia para 

dar suporte às ações gerais do projeto (fls.352/354). 

Foi garantido ao MPC o direito de vista dos autos, 

que o exerceu nos termos do Ato Normativo PGC nº 06/14 (fl.354-

verso). 

É o relatório. 
MSB
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VOTO 
 

 
Examina-se nestes autos a prestação de contas de 

verbas repassadas no exercício de 2011, entre a Prefeitura Municipal 

de Santo André e a OSCIP IDEAL - Instituto de Desenvolvimento, 

Educação, Análise e Legislação, em virtude do Termo de Parceria nº 

003/09, lavrado em 19/10/2009. 

A parceria tem como finalidade conceber e 

implantar projeto complementar às estratégias de fortalecimento das 

políticas públicas de educação, através de programas voltados à 

preservação ambiental, inclusão escolar, inclusão digital e iniciação às 

ciências. 

Destaco, liminarmente, que foram respeitados os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que, após o 

último acesso dos interessados aos autos, os órgãos técnicos não 

colacionaram senões que pudessem ser considerados no presente 

decisório. 

Destaco, ainda, que os órgãos técnico-opinativos 

dissentiram em seus posicionamentos, ficando ATJ, de um lado, 

inclinada à aprovação dos atos e SDG, de outro norte, disposta a 

reprovar o feito, a indicar que a matéria guarda peculiaridades que 

merecem acurada ponderação. 
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Pois bem. A matéria original (Termo de Parceria) 

constituiu alvo do processo TC-039873/026/09, submetido à sessão 

de 18/12/2012 desta Primeira Câmara, recebendo a chancela da 

regularidade. Vale registrar, contudo, que tal aprovação não remete 

necessariamente à regularidade das prestações de contas 

subsequentes. 

Na mesma esteira, registro que as prestações de 

contas dos exercícios imediatamente anteriores ao ora examinado, 

2009 e 2010, apreciadas nos processos TC-36124/026/12 e TC-

4578/026/13, contaram com o beneplácito desta E. Câmara, na 

sessão de 29/10/13, conquanto franquearam falhas brandas, 

corrigidas ou justificadas a tempo. 

Entretanto, a presente prestação de contas, por 

sua vez, não logrou ter a mesma sorte, haja vista que quedou 

inquinada por série de imperfeições que lhe comprometem o 

prosseguimento.  

De início, assinalo que a Administração claudicou 

ao não submeter a prestação de contas ao descortino deste Tribunal 

no devido tempo, conquanto o artigo 29 das Instruções vigentes 

determina, inequivocamente, a remessa dos papéis até 90 dias após 

o encerramento do exercício financeiro. 
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Ademais, o método adotado para a composição da 

prestação de contas desconsiderou, deliberadamente, os ditames 

insculpidos nos artigos 10 a 12 do diploma regedor da matéria, o 

Decreto nº 3.100/99, porquanto não restou evidenciada a correta 

aplicação das verbas repassadas, salientando-se a ausência de relato 

inequívoco e detalhado acerca dos resultados alcançados, falta de 

discriminação de despesas por categoria e de custos 

previstos/realizados, bem como da apresentação de parecer 

específico do Conselho de Políticas Públicas ou do Conselho Municipal 

de Educação. 

Mais. O parecer da comissão de avaliação se 

limitou a certificar a boa execução em caráter genérico, embora lhe 

competisse o monitoramento particularizado da efetiva consecução 

das lides avençadas, conforme artigo 20, parágrafo único, do Decreto 

em referência c.c. artigo 11, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.790/99. 

Bem assim, em afronta ao artigo 21 do Decreto, a 

OSCIP não compôs regulamento próprio contendo os procedimentos a 

serem adotados para a contratação de obras e serviços, bem como 

para compras com emprego de recursos provenientes do Poder 

Público, sendo que, como agravante, o parceiro estatal não exigiu o 

cumprimento de tal comando.  
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Verifico que, à guisa de pretenso regulamento, 

conforme papéis de fls.295/296, existe texto bastante reduzido e 

simplificado, publicado no “Diário do Grande ABC” em 6/11/09, 

apenas informando que o Instituto Ideal formalizará processo 

administrativo interno para estabelecer a feitura de consulta a 

fornecedores para consecução de, no mínimo, duas propostas, 

visando à seleção da que se mostrar mais eficiente.   

Tal promessa não se erige como apta e suficiente 

para atender à disposição de lei.  

Ainda no que tange ao Decreto nº 3.100/99 (artigo 

18), a Organização deveria ter publicado extrato da execução física e 

financeira da parceria na imprensa oficial da área de abrangência do 

projeto, no prazo máximo de 60 dias após o término do exercício 

financeiro (2011). O instrumento ganhou publicidade somente em 

24/4/2013, além de ter se mostrado deficiente com relação ao 

modelo determinado (resultados, categorias de despesa, custos, 

etc.). 

Por derradeiro, é mister comentar que avenças 

similares têm sido alvo de acurada atenção desta Corte, em especial 

no que tange à possibilidade de entidades do terceiro setor serem 
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usadas como veículo para a iniciativa privada pactuar com a 

Administração sem submeter-se a certame licitatório. 

Comumente chamada de terceirização de serviços, 

tal manobra coloca a organização não lucrativa na linha de frente da 

parceria, legalmente suportada por estatutos e certificações exigíveis, 

mas permite que terceiro com fins lucrativos exerça as lides 

conveniadas, sendo remunerado pela prestação de serviços e 

burlando a disputa com outras empresas capazes de atender a 

eventual chamamento. 

Digo isso porque, sendo o objeto da parceria a 

implementação de ações complementares a programas ligados à 

educação, a Organização despendeu somas expressivas na 

contratação de empresas para oferecer treinamento, capacitação e 

consultoria para projetos educacionais. 

É cediço que tais tarefas constituem o cerne da 

parceria, devendo ser realizadas exclusivamente pela OSCIP.  

Aliás, no caso vertente, posso assegurar que 

exsurge a figura da quarteirização, indicando que a OSCIP não 

abrigava capacidade técnica e recursos humanos suficientes para 

realizar os serviços pactuados, dependendo de profissionais alheios 

ao ajuste para executar as tarefas que lhe foram confiadas.  
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Além do mais, o relatório de despesas deixa 

patente que as verbas do termo de parceria serviram também para 

arcar com a manutenção das rotinas da entidade parceira, através da 

contratação de empresas para realizar a escrituração contábil, 

processamento da folha de pagamentos, controle de frequência de 

funcionários, instalação e gerenciamento de software/hardware, 

controle de produtividade, emissão de cheques, coordenação de 

pagamentos e fornecimento de benefícios laborais. 

Sobre este último quesito, ressalto que, à fl.61, a 

própria OSCIP confirma ter celebrado pacto subsidiário com a 

empresa IDEAL Benefícios, fornecedora de ticket-refeição, vale-

transporte e cestas básicas, para cumprir os ditames da legislação 

trabalhista. 

Esse, obviamente, não constituía o foco da 

parceria, nem integrava a descrição do objeto a ser sustentado com 

recursos financeiros do Município.  

Assento, enfim, que o conjunto de imperfeições 

ora descrito tem força suficiente para macular indelevelmente a 

prestação de contas referente ao exercício de 2011 da parceria entre 

o Poder Executivo de Santo André e a OSCIP Ideal. 
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 À parte, porém, afasto do mote reprovador a 

realização de despesas impróprias no valor de R$ 6.106,19, 

conquanto o montante foi restituído aos cofres públicos, nos termos 

do comprovante de depósito bancário de fl.49. 

No mais, pelas razões expostas, acolhendo a 

manifestação desfavorável de SDG, sem oposição do MPC ao curso 

processual, voto pela irregularidade da prestação de contas das 

verbas repassadas no exercício de 2011, entre a Prefeitura 

Municipal de Santo André e a OSCIP IDEAL - Instituto de 

Desenvolvimento, Educação, Análise e Legislação, com 

fundamento no Termo de Parceria nº 003/09, aplicando, em 

consequência, as disposições do artigo 2º, incisos XV e XXVII, 

da Lei Complementar nº 709/93.  

Consigno que a invocação dos ditames do inciso 

XXVII acima referido importa que o atual Prefeito Municipal, Carlos 

Alberto Grana, informe a esta Egrégia Corte as providências 

administrativas complementares adotadas em função das 

imperfeições ora censuradas, comunicando, em especial, a eventual 

abertura de sindicância. 

Deixo de determinar a devolução de verbas e a 

suspensão da entidade para novos recebimentos porque não restou 
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cabalmente evidenciado o desvio de finalidade, valendo recomendar, 

além da reprovação da prestação de contas, que doravante os 

instrumentos probatórios, pareceres e relatórios sejam formalizados 

nos moldes exigidos por lei e pelas Instruções do Tribunal de Contas.   

Ainda, com fundamento no artigo 104, inciso II, da 

Lei Complementar nº 709/93, aplico sanção pecuniária no valor 

correspondente a 200 (duzentas) UFESPs a Aidan Antônio Ravin, 

Prefeito à época, autoridade que assinou o Termo de Parceria e 

responsável pelos recursos transferidos. A multa deverá ser recolhida 

ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Estado, nas 

agências do Banco do Brasil, na forma da Lei nº 11.077, de 20 de 

março de 2002. 

Decorrido o prazo recursal e ausente prova junto a 

este Tribunal  do recolhimento efetuado, no prazo constante da 

notificação prevista no artigo 86 da Lei Complementar nº 709/93, o  

Cartório fica autorizado a adotar as providências necessárias ao 

encaminhamento do débito para inscrição na dívida ativa, visando 

posterior  cobrança judicial. 

 

 
RENATO MARTINS COSTA 

Conselheiro 
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A C Ó R D Ã O 
TC-045207/026/13 

 

Órgão Público Concessor: Prefeitura Municipal 
de Santo André. 
Entidade Beneficiária: IDEAL - Instituto de 
Desenvolvimento, Educação, Análise e 
Legislação (OSCIP). 
Responsáveis: Aidan Antônio Ravin (Prefeito) e 
Sônia Maria Ferraz Gomes Pereira (Diretora 
Presidente). 
Assunto: Prestação de contas – repasses 
públicos ao terceiro setor. Justificativas 
apresentadas em decorrência de assinatura de 
prazo, pelo Conselheiro Renato Martins Costa, 
publicada no D.O.E. de 13-06-15. 
Exercício: 2011. 
Valor: R$25.258.645,22. 
Advogados: Rogério Cavanha Babichak, 
Rogério Cesar Gaiozo, Rodrigo Gaiotto Aronchi, 
Eric Torres Bravos e Fernanda Caroline de 
Amorim Lemos. 
Fiscalizada por: GDF-4 – DSF-II. 
Fiscalização atual: GDF-1 – DSF-II. 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 25 de agosto de 2015, 
pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, e Dimas 
Eduardo Ramalho, Presidente, e do Substituto de Conselheiro Josué 
Romero, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, 
julgar irregular a prestação de contas das verbas repassadas no 
exercício de 2011, entre a Prefeitura Municipal de Santo André e a 
OSCIP IDEAL - Instituto de Desenvolvimento, Educação, Análise e 
Legislação, com fundamento no Termo de Parceria nº 003/09, aplicando 
o disposto nos incisos XV e XXVII, do artigo 2º, da Lei Complementar  
nº 709/93, para as comunicações e medidas pertinentes. 

Consigna que a invocação dos ditames do inciso 
XXVII acima referido importa que o atual Prefeito Municipal, Carlos 
Alberto Grana, informe a esta Egrégia Corte as providências 
administrativas complementares adotadas em função das imperfeições 
ora censuradas, comunicando, em especial, a eventual abertura de 
sindicância. 

Deixa de determinar a devolução de verbas e a 
suspensão da entidade para novos recebimentos porque não restou 
cabalmente evidenciado o desvio de finalidade, valendo recomendar, 
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além da reprovação da prestação de contas, que doravante os 
instrumentos probatórios, pareceres e relatórios sejam formalizados nos 
moldes exigidos por lei e pelas Instruções do Tribunal de Contas. 

Decide, ainda, com fundamento no artigo 104, 
inciso II, da Lei Complementar nº 709/93, aplicar sanção pecuniária no 
valor correspondente a 200 (duzentas) UFESPs a Aidan Antônio Ravin, 
Prefeito à época, autoridade que assinou o Termo de Parceria e 
responsável pelos recursos transferidos. A multa deverá ser recolhida 
ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Contas do Estado, nas 
agências do Banco do Brasil, na forma da Lei nº 11.077, de                
20 de março de 2002. 

Decorrido o prazo recursal e ausente prova junto 
a este Tribunal do recolhimento efetuado, no prazo constante da 
notificação prevista no artigo 86 da Lei Complementar nº 709/93, o 
Cartório fica autorizado a adotar as providências necessárias ao 
encaminhamento do débito para inscrição na dívida ativa, visando 
posterior cobrança judicial. 

Presente na sessão o Procurador do Ministério 
Público de Contas Celso Augusto Matuck Feres Júnior. 

O processo ficará disponível aos interessados 
para vista e extração de cópias, independentemente de requerimento, 
no Cartório do Conselheiro Relator. 

Publique-se. 

São Paulo, 08 de setembro de 2015. 
 
 
 
DIMAS EDUARDO RAMALHO                                        PRESIDENTE 
 
 
 
RENATO MARTINS COSTA                                                  RELATOR 



Tipo do 

Repasse
CNPJ Entidade

Valor do Recurso 

Federal

Valor do Recurso 

Estadual

Valor do Recurso 

Municipal

Valor da Aplicacao 

Financeira
Contrato de 

Gestão 72.957.814/0001-20 

SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE 1.739.892,71 0 5.834.900,90 21.930,64

Contrato de 

Gestão 03.132.868/0001-33 

CENTRO DE APOIO AOS 

DESEMPREGADOS DE SAO 

PAULO-CADESP 1.084.850,94 63.864,90 3.173.738,74 0Contrato de 

Gestão 57.571.275/0001-00 FUNDACAO DO ABC - FUABC 1.930.047,06 0 27.332.668,44 0

Contrato de 

Gestão 50.803.543/0001-15 

IRMANDADE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE 0 0 581.810,51 0

Contrato de 

Gestão 47.641.907/0001-01 

SOCIEDADE PARA 

REABILITAÇÃO E 198.800,00 0 1.035.662,16 0

Contrato de 

Gestão 50.730.902/0001-51 

HOSPITAL SAO MARCOS DA 

S.A.M.A. 615.063,53 0 2.520.378,43 0

Contrato de 

Gestão 44.816.817/0001-08 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 

INFANCIA DE MORRO AGUDO 0 0 294.202,13 0

Contrato de 

Gestão 44.816.817/0001-08 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 

INFANCIA DE MORRO AGUDO 0 0 321.000,00 1.050,60

Contrato de 

Gestão 02.927.389/0001-40 

Associação Casa de Saúde 

Beneficente de Indiaporã 292.433,39 0 1.134.600,00 0Contrato de 

Gestão 57.571.275/0001-00 FUNDACAO DO ABC - FUABC 21.484.684,68 0 21.892.503,10 0

Contrato de 

Gestão 00.376.056/0001-45 

INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO 588.502,92 0 1.630.000,00 0

Contrato de 

Gestão 00.376.056/0001-45 

INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO 1.208.376,85 0 1.071.833,15 0

Contrato de 

Gestão 00.376.056/0001-45 

INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO 0 0 2.596.335,40 13,32

Contrato de 

Gestão 24.232.886/0001-67 

Pró Saúde Associação 

Beneficente de Assistência 3.674.350,00 1.109.500,00 10.051.650,00 0

Contrato de 

Gestão 54.676.184/0001-33 

ASSOCIAÇÃO DIFUSÃO 

CULTURAL DE ATIBAIA 0 0 190.000,00 1.043,96

Contrato de 

Gestão 24.232.886/0001-67 

Pró Saúde Associação 

Beneficente de Assistência 0 0 3.418.930,00 0

Contrato de 

Gestão 24.232.886/0001-67 

Pró Saúde Associação 

Beneficente de Assistência 0 0 641.197,52 0Contrato de 

Gestão 02.744.384/0001-82 Instituto Social Fibra 0 0 6.585.888,89 0

Contrato de 

Gestão 04.295.265/0001-15 

ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE 

SAÚDE - ASAMAS 0 0 20.835.000,00 0

Contrato de 

Gestão 04.295.265/0001-15 

ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE 

SAÚDE - ASAMAS 0 0 4.610.000,00 0

Contrato de 

Gestão 24.232.886/0001-67 

Pró Saúde Associação 

Beneficente de Assistência 10.114.069,70 0 45.892.102,30 0

Contrato de 

Gestão 61.699.567/0002-73 

Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina 0 0 7.217.732,13 0



Tipo do 

Repasse
CNPJ Entidade

Valor do Recurso 

Federal

Valor do Recurso 

Estadual

Valor do Recurso 

Municipal

Valor da Aplicacao 

Financeira

Convênio 57.273.336/0001-45 

CASA DO MENOR RENASCER 

DE AGUDOS 17.520,00 0 0 0

Convênio 06.047.127/0001-42 

Associação de Preservação do 

Meio Ambiente, Patrimônio 

Histórico e difusão da Cultura e 

Educação APRECED 0 0 262.102,70 0

Convênio 57.538.696/0001-21 Fundação Santo André - FSA 0 0 3.778.450,90 0

Convênio 05.083.072/0001-63 

ENTIDADE SOCIAL TODO 

MUNDO FELIZ 0 0 255.176,00 0

Convênio 04.382.672/0001-60 

FUNDACAO MELANIE KLEIN DE 

EDUCACAO ESPECIAL 0 0 42.000,00 0

Convênio 57.571.275/0001-00 FUNDACAO DO ABC - FUABC 1.943.789,12 0 0 0

Convênio 10.987.206/0001-00 

ORGANIZAÇÃO SOC CIVIL DE 

INTERESSE PUBL PRO MULHER 0 0 27.200,00 0

Convênio 07.526.603/0001-70 

Instituto IDEAL - Instituto de 

Desenvolvimento, Educação, 

Análise e Legislação 10.049.281,37 0 15.038.684,70 0

Convênio 05.311.963/0001-20 

ASSOCIACAO EDUCACIONAL E 

PROFISSIONALIZANTE PEROLA 0 0 118.692,00 0

Convênio 71.558.647/0001-81 

INTEGRAR 

INSTIT.TERAPEUTICA GRUPOS 0 0 41.632,60 0

Convênio 50.822.410/0001-96 

CRECHE SAO VICENTE DE 

PAULO 0 0 102.960,00 0

Convênio 09.326.558/0001-36 Instituto Social Brasil Novo 0 0 7.766.717,58 0

Convênio 67.364.828/0001-08 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 

DE VOTORANTIM-APAE 32.175,00 0 326.400,00 0

Convênio 01.496.217/0001-05 

CENTRO COMUNITARIO PADRE 

LUIZ SCROSOPPI 0 0 42.000,00 0

Convênio 06.223.173/0001-55 

Instituto Vitalis - Vitalizando a 

integração dos trabalhores da 

América Latina na luta pela 

Inclusão Social. 1.639.436,70 0 0 0

Convênio 01.729.156/0001-70 

ASSOCIAÇÃO DOS 

DEFICIENTES DE VOTORANTIM 0 60.000,00 48.000,00 0

Convênio 71.868.962/0001-05 

LAR ESPIRITA IVAN SANTOS 

DE ALBUQUERQUE 0 0 85.920,00 0

Convênio 09.326.558/0001-36 Instituto Social Brasil Novo 555.227,75 0 0 0

Convênio 60.110.863/0001-43 

ASSOCIACAO FISSURADOS 

LABIO PALATAIS DE 0 0 8.400,00 0

Convênio 09.445.236/0001-06 

ONG CIMU- CENTRO DE 

INICIAÇÃO MUSICAL DE 0 0 36.000,00 0
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SENTENÇA 

 

Processo: TC 16652/026/13. 

Órgão 

Concessor: Prefeitura Municipal de Santo 

André. 

Responsável: Sr. Aidan Antonio Ravin – Prefeito 

à época. 

Órgão 

Beneficiário: Ação Cidadã Estrela Dalva. 

Responsável: Sra. Maria Aparecida Trombaioli – 

Presidente. 

Assunto: Repasse ao Terceiro Setor. 

Valor: R$ 855.325,19. 

Exercício: 2011. 

 

 

 Vistos. 

Tratam os autos de Repasse ao 

Terceiro Setor, efetivado pela Prefeitura Municipal 

de Santo André à Ação Cidadã Estrela Dalva, no valor 

de R$ 855.325,19 (oitocentos e cinquenta e cinco  

reais e dezenove centavos), no exercício de 2011.  

A fiscalização, a cargo da 1ª 

Diretoria de Fiscalização – DF.1, apurou em seu 

relatório de fls. 123/125 as seguintes 

impropriedades: a) Consoante Parecer Conclusivo do 

Convenio nº 66/09, juntado fls. 06/07, foi repassado 

em 2011 a Entidade R$ 798.766,79 (nesse montante 

está incluso o valor de repasse federal) que somado 

ao saldo de exercício anterior totalizou R$ 

1.061.935,83. Desse total houve comprovação de 

despesa de R$ 661.748,58 e glosas de R$ 64.037,60. 

Restando, portanto, saldo a devolver de R$ 

464.188,85; e b) Consoante Parecer Conclusivo do 

Convênio, foi repassado em 2011 a Entidade R$ 

196.620,90(nesse montante está incluso o valor de 

repasse federal), que somado ao saldo de exercício 

anterior  totalizou R$ 242.695,91. Desse total houve 
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comprovação de despesa de R$ 191.173,83 e glosas de 

69.031,57. Restando, portanto, o saldo a devolver de 

R$ 120.553,65. 

Observamos que, do saldo 

comprovados e dos saldos a devolver, constate nos 

pareceres de fls. 06/09, estão inclusos valores de 

repasses federais, fator este que impossibilita este  

Tribunal de saber o quanto foi comprovando e quanto 

há a devolver do montante municipal. 

Foi feita diligências junto a 

Prefeitura, e a reposta foi juntada 129/139, sobre 

as quais a DF-1 manifestou-se pela irregularidade.   

Diante dos fatos, os responsáveis 

foram notificados por edital, publicado no DOE de 

13/07/13, e por ofício, fls. 150/153. 

Em atendimento à notificação, 

Prefeitura veio aos autos juntar justificativas, 

fls. 154/158, inclusive atualizando o debito de R$ 

R$ 861.769,74, tendo despesa comprovada de R$ 

277.027 e saldo a devolver de R$ 584.742,50. 

A Entidade foi notificada por 

edital, nos termos do inciso IV, do art. 91, da Lei 

Complementar nº 709/93, fls. 160/164. 

Sobre os valores atualizados, a DF-

1 informou que perfazem R$ 673.448,46. 

O Ministério Público de Contas 

manifestou-se pela irregularidade, fls. 175. 

 

É o Relatório. 

 

Assiste razão os Órgãos Instrutivos 

e PMC não considerar regular a prestação de contas. 

A entidade foi notificada várias 

vezes, inclusive por edital, por três vezes, sem que 

lograsse êxito nas diligências. Portanto, o direito 

constitucional da ampla defesa foi efetivado. 

O caso, não bastasse não encontrar 

a entidade, ainda os valores divergem do montante 
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informado. O que antes era R$ 584.742,50 passou a 

ser R$ 673.448,46. 

 Isto posto, julgo irregular a 

prestação de contas, nos termos do art. 33, III, “b” 

e “c”, da Lei nº 709/93, e condeno o  à responsável, 

Sra. Maria Aparecida Trombaioli, pena de devolução 

do valor recebido, devidamente corrigido, nos termos 

do art. 36, do mesmo diploma legal, ficando a Ação 

Cidadã Estrela Dalva, até o efetivo recolhimento, 

proibida de receber novos benefícios, na forma do 

disposto no art. 103, da referida lei. 

Publique-se por extrato de 

sentença. 

Após o trânsito em julgado, deverá 

o Cartório dar ciência, por ofício, ao atual Chefe 

do Executivo do teor da sentença e, quanto ao Órgão 

Beneficiário, notificar para que promova o 

recolhimento das importâncias impugnadas, 

devidamente corrigidas, no prazo de 30 dias. 

G.C., em 26 de agosto de 2014. 

 

 

 

ANTONIO ROQUE CITADINI 

  Conselheiro 

 

avf 
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EXTRATO DE SENTENÇA 

 

Processo: TC 16652/026/13. 

Órgão 

Concessor: Prefeitura Municipal de Santo 

André. 

Responsável: Sr. Aidan Antonio Ravin – Prefeito 

à época. 

Órgão 

Beneficiário: Ação Cidadã Estrela Dalva. 

Responsável: Sra. Maria Aparecida Trombaioli – 

Presidente. 

Assunto: Repasse ao Terceiro Setor. 

Valor: R$ 855.325,19. 

Exercício: 2011. 

Extrato de sentença: Pelos motivos expostos na 

sentença referida, fls. 176/178, julgo irregular a 

prestação de contas, nos termos do art. 33, III, “b” 

e “c”, da Lei nº 709/93, e condeno a responsável, 

Sra. Maria Aparecida Trombaioli, pena de devolução 

do valor recebido, devidamente corrigido, nos termos 

do art. 36, do mesmo diploma legal, ficando a 

Associação, até o efetivo recolhimento, proibida de 

receber novos benefícios, na forma do disposto no 

art. 103, da referida lei.  

Publique-se. 

G.C., em 26 de agosto de 2014. 

 

 

ANTONIO ROQUE CITADINI 

  Conselheiro 

avf 

 

 



Tipo do 

Repasse
CNPJ Entidade

Valor do Recurso 

Federal

Valor do Recurso 

Estadual

Valor do Recurso 

Municipal

Valor da Aplicacao 

Financeira
Contrato de 

Gestão 72.957.814/0001-20 

SANTA CASA DE 

MISERICORDIA DE 1.739.892,71 0 5.834.900,90 21.930,64

Contrato de 

Gestão 03.132.868/0001-33 

CENTRO DE APOIO AOS 

DESEMPREGADOS DE SAO 

PAULO-CADESP 1.084.850,94 63.864,90 3.173.738,74 0Contrato de 

Gestão 57.571.275/0001-00 FUNDACAO DO ABC - FUABC 1.930.047,06 0 27.332.668,44 0

Contrato de 

Gestão 50.803.543/0001-15 

IRMANDADE DA SANTA CASA 

DE MISERICORDIA DE 0 0 581.810,51 0

Contrato de 

Gestão 47.641.907/0001-01 

SOCIEDADE PARA 

REABILITAÇÃO E 198.800,00 0 1.035.662,16 0

Contrato de 

Gestão 50.730.902/0001-51 

HOSPITAL SAO MARCOS DA 

S.A.M.A. 615.063,53 0 2.520.378,43 0

Contrato de 

Gestão 44.816.817/0001-08 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 

INFANCIA DE MORRO AGUDO 0 0 294.202,13 0

Contrato de 

Gestão 44.816.817/0001-08 

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A 

INFANCIA DE MORRO AGUDO 0 0 321.000,00 1.050,60

Contrato de 

Gestão 02.927.389/0001-40 

Associação Casa de Saúde 

Beneficente de Indiaporã 292.433,39 0 1.134.600,00 0Contrato de 

Gestão 57.571.275/0001-00 FUNDACAO DO ABC - FUABC 21.484.684,68 0 21.892.503,10 0

Contrato de 

Gestão 00.376.056/0001-45 

INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO 588.502,92 0 1.630.000,00 0

Contrato de 

Gestão 00.376.056/0001-45 

INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO 1.208.376,85 0 1.071.833,15 0

Contrato de 

Gestão 00.376.056/0001-45 

INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO 0 0 2.596.335,40 13,32

Contrato de 

Gestão 24.232.886/0001-67 

Pró Saúde Associação 

Beneficente de Assistência 3.674.350,00 1.109.500,00 10.051.650,00 0

Contrato de 

Gestão 54.676.184/0001-33 

ASSOCIAÇÃO DIFUSÃO 

CULTURAL DE ATIBAIA 0 0 190.000,00 1.043,96

Contrato de 

Gestão 24.232.886/0001-67 

Pró Saúde Associação 

Beneficente de Assistência 0 0 3.418.930,00 0

Contrato de 

Gestão 24.232.886/0001-67 

Pró Saúde Associação 

Beneficente de Assistência 0 0 641.197,52 0Contrato de 

Gestão 02.744.384/0001-82 Instituto Social Fibra 0 0 6.585.888,89 0

Contrato de 

Gestão 04.295.265/0001-15 

ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE 

SAÚDE - ASAMAS 0 0 20.835.000,00 0

Contrato de 

Gestão 04.295.265/0001-15 

ASSOCIAÇÃO SANTA MARIA DE 

SAÚDE - ASAMAS 0 0 4.610.000,00 0

Contrato de 

Gestão 24.232.886/0001-67 

Pró Saúde Associação 

Beneficente de Assistência 10.114.069,70 0 45.892.102,30 0

Contrato de 

Gestão 61.699.567/0002-73 

Associação Paulista para o 

Desenvolvimento da Medicina 0 0 7.217.732,13 0



Tipo do 

Repasse
CNPJ Entidade

Valor do Recurso 

Federal

Valor do Recurso 

Estadual

Valor do Recurso 

Municipal

Valor da Aplicacao 

Financeira
Convênio 08.548.902/0001-79 AÇÃO CIDADÃ ESTRELA DALVA 113.062,50 0 74.200,50 0

Convênio 07.732.101/0002-87 NOVO ACOLHER 0 0 51.100,00 0

Convênio 08.548.902/0001-79 AÇÃO CIDADÃ ESTRELA DALVA 27.000,00 0 753.365,29 0

Convênio 51.295.343/0001-61 

CORPORAÇÃO MUSICAL 24 DE 

OUTUBRO 0 0 900.000,00 0

Convênio 17.770.702/0004-08 

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E 

CULTURAL SÃO JERONIMO 0 0 90.792,00 0

Convênio 55.032.338/0001-17 

ASSOCIAÇÃO CIVIL PROJETO 

JUVENTUDE ESPERANÇA DO 

AMANHÃ -JEDA 12.000,00 0 236.304,00 0

Convênio 03.666.335/0001-31 

GRUPO CRISTÃO 

ASSISTENCIAL CASA DO PÃO 0 0 30.000,00 0

Convênio 58.166.315/0001-93 

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO 

AUTISTA DO ABC - AMA 9.135,00 0 111.885,00 0

Convênio 03.666.335/0001-31 

GRUPO CRISTÃO 

ASSISTENCIAL CASA DO PÃO 0 0 30.000,00 0

Convênio 74.087.081/0001-45 

ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO 

MÚTUO DA REGIÃO LESTE - 0 242.700,00 137.893,80 0

Convênio 74.087.081/0001-45 

ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO 

MÚTUO DA REGIÃO LESTE - 0 0 200.090,00 0

Convênio 57.599.847/0001-51 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 

DE SANTO ANDRE - APAE 146.250,00 0 454.614,00 0

Convênio 57.606.873/0005-93 

ASSOCIAÇÃO LAR MENINO 

JESUS 0 0 85.872,00 0

Convênio 06.369.218/0001-02 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 

MESTRES DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS RURAIS - POLO 0 0 9.075,00 0

Convênio 57.547.374/0001-49 

SOCIEDADE MISSIONÁRIA 

DOS FRANCISCANOS 

MENORES CONVENTUAIS - 0 0 113.184,00 0

Convênio 44.515.963/0001-01 

IRMANDADE CIVIL PRÓ VILA 

DE SÃO VICENTE DE PAULO 0 0 69.600,00 0

Convênio 69.116.135/0001-13 

ASSOCIAÇÃO MODELO DE 

AMOR E RESPEITO AO 

EXCEPCIONAL - AMARE 0 0 81.472,00 0

Convênio 00.491.223/0001-07 ASSOCIAÇÃO PROJETO CRER 6.615,00 0 129.056,00 0

Convênio 11.001.881/0001-81 

APM DA ESCOLA MUNICIPAL 

RURAL CAMPO NOVO 0 0 17.350,00 450,02

Convênio 00.491.223/0001-07 ASSOCIAÇÃO PROJETO CRER 0 0 256.860,00 0

Convênio 47.952.825/0001-70 

Associação de Pais e Amigos 

dos Excepicionais de Atibaia 0 0 594.048,00 2.121,18
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