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Assunto: Embargos de Declaração em face de decisão 
proferida nos autos do TC-11367/989/16-7 (DOE 10/10/2017 - 
Evento 112), relatoria do i. Substituto de Conselheiro Antonio 
Carlos dos Santos.

Exercício: 
2017.
RECURSO/AÇÃO DO: 
011367.989.16-7.
EPPOLIX TRATAMENTO DE RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA. 

embarga de declaração o Acórdão proferido pelo Tribunal 
Pleno em 10 de outubro de 2017, nos autos dos processos 
4384.989.15-8, 790.989.16-4, 11367.989.16-7, 11617.989.16-5 
e 1052.989.17-5.

Por ser a petição tempestiva, o postulante ter legitimidade 
e interesse de agir, e estarem presentes os demais pressupostos 
legais, recebo o recurso.

O efeito suspensivo previsto no art. 69 da Lei Complemen-
tar estadual nº 709, de 1993, estende-se a todos os processos 
logo acima mencionados.

Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Res-
ponsáveis que, caso tenham interesse em receber notificações 
e intimações eletrônicas pessoais, deverão cadastrar endereço 
eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e 
mantê-lo atualizado enquanto durar o processo.

Publique-se, em cumprimento ao disposto no art. 157 do 
RITCESP, e restitua-se para submissão da matéria ao juízo da e. 
Segunda Câmara.

Proc.: 
017012.989.17-4.
AGRAVANTE: 
ANDERSON GAVA (CPF 271.102.128-90). Advogado: FABIO 

CECATO PRADELLI (OAB/SP 321.052). GRAZIELA BREGEIRO 
(CPF 317.879.538-31). Advogado: FABIO CECATO PRADELLI 
(OAB/SP 321.052). LUCIANA FERNANDA DE AZEVEDO BATISTA 
(CPF 311.397.778-90). Advogado: FABIO CECATO PRADELLI 
(OAB/SP 321.052). PAULO CEZAR DE SOUZA CARVALHO (CPF 
352.887.268-33). Advogado: FABIO CECATO PRADELLI (OAB/
SP 321.052).

MENCIONADO(A): 
FUNDACAO SANTO ANDRE (CNPJ 57.538.696/0001-21). 

Advogado: BIANCA MENDES PEREIRA RICHTER (OAB/SP 
301.945).

Assunto: 
Recurso de Agravo contra r. despacho que indeferiu Exame 

Prévio de Edital de Licitação - Pregão Presencial 006/2017.
Exercício: 
2017.
RECURSO/AÇÃO DO: 
016267.989.17-6.
ANDERSON GAVA e outros agravam do Despacho de 

17 de outubro de 2017, proferido nos autos do processo 
17012.989.17-4 (ev. 11). Alega contradição com a jurisprudên-
cia de outros Tribunais de Contas que não o de São Paulo.

Com fundamento no art. 138, III, do RITCESP, indefiro "in 
limine" a petição.

Segundo o art. 64, III, da Lei Complementar estadual nº 
709, de 1993, constitui fundamento de agravo "contradição 
com a jurisprudência do Tribunal de Contas". Por Tribunal de 
Contas, no caso, deve-se entender o de São Paulo, dado o poder 
individualizador do artigo definido que, no texto normativo, 
antecede a expressão.

Publique-se e, exauridas as formalidades de praxe, arquive-
-se.

 DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO SUBSTI-
TUTO 

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Proc.: 
004187.989.16-5.
Órgão: 
P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  I P E U N A  ( C N P J 

44.660.603/0001-95). Advogado: JOSIELE DA SILVA BUENO 
(OAB/SP 265.857).

INTERESSADO(A): 
ILDEBRAN PRATA (CPF 203.213.338-53).
Assunto: 
Contas de Prefeitura - Exercício de 2016.
Exercício: 
2016.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPEÚNA, já qualificada nos 

autos, requer prorrogação de prazo, por 15 dias, para manifes-
tar-se nos autos. 

Defiro o pedido.
Os efeitos da decisão estendem-se à ILDEBRAN PRATA, 

caso queira também manifestar-se nos autos.
Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Res-

ponsáveis que, caso tenham interesse em receber notificações 
e intimações eletrônicas pessoais, deverão cadastrar endereço 
eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e 
mantê-lo atualizado enquanto durar o processo.

Publique-se e aguarde-se.
Proc.: 
004214.989.16-2.
Órgão: 
PREFE I TURA  MUNIC IPAL  DE  OR IENTE  (CNPJ 

44.482.552/0001-59).
INTERESSADO(A): 
CARLOS EDUARDO BOLDORINI MORIS (CPF 287.167.778-

67). Advogado: CRISTHIAN CESAR BATISTA CLARO (OAB/SP 
325.248).

Assunto: 
Contas de Prefeitura - Exercício de 2016.
Exercício: 
2016.
CARLOS EDUARDO BOLDORINI MORIS requer prorrogação 

de prazo, por 30 dias, para manifestar-se nos autos. 
Defiro 15 dias.
Os efeitos da decisão estendem-se à PREFEITURA MUNICI-

PAL DE ORIENTE, caso queira também manifestar-se nos autos.
Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Res-

ponsáveis que, caso tenham interesse em receber notificações 
e intimações eletrônicas pessoais, deverão cadastrar endereço 
eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e 
mantê-lo atualizado enquanto durar o processo.

Publique-se e aguarde-se.
Proc.: 
004320.989.16-3.
Órgão: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA (CNPJ 

45.731.650/0001-45).
INTERESSADO(A): 
CRISTINA APARECIDA BATISTA (CPF 139.631.768-65). 

Advogado: FLAVIA MARIA PALAVERI (OAB/SP 137.889).
Assunto: 
Contas de Prefeitura - Exercício de 2016.
Exercício: 
2016.
PROCESSO(S) REFERENCIADO(S): 
013143.989.17-6.
CRISTINA APARECIDA BATISTA, já qualificada nos autos, 

requer prorrogação de prazo, por 15 dias, para manifestar-se 
nos autos. 

Defiro o pedido.

Notifico o responsável para que tome conhecimento do 
relatório da fiscalização (ev. 74) que contém os apontamentos 
e resultados verificados no período em exame, advertindo-o que 
a falta de adoção de medidas corretivas poderá implicar, dentre 
outros, na emissão de parecer desfavorável à aprovação das 
Contas anuais.

Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Res-
ponsáveis que, caso tenham interesse em receber notificações 
e intimações eletrônicas pessoais, deverão cadastrar endereço 
eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e 
mantê-lo atualizado enquanto durar o processo.

Publique-se.
Após, retornem os autos à Unidade Regional de Ribeirão 

Preto para prosseguimento de sua instrução.
Proc.: 
006896.989.16-7.
Órgão: 
PREFE ITURA MUNICIPAL  DE  VAL INHOS (CNPJ 

45.787.678/0001-02). Advogado: (OAB/SP 164.310).
INTERESSADO(A): 
ORESTES PREVITALE JUNIOR (CPF 079.675.168-42).
Assunto: 
Contas de Prefeitura - Exercício de 2017.
Exercício: 
2017.
Ciente.
Notifico o responsável para que tome conhecimento do 

relatório da fiscalização (ev. 100) que contém os apontamentos 
e resultados verificados no período em exame, advertindo-o que 
a falta de adoção de medidas corretivas poderá implicar, dentre 
outros, na emissão de parecer desfavorável à aprovação das 
Contas anuais.

Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Res-
ponsáveis que, caso tenham interesse em receber notificações 
e intimações eletrônicas pessoais, deverão cadastrar endereço 
eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e 
mantê-lo atualizado enquanto durar o processo.

Publique-se.
Após, retornem os autos à Unidade Regional de Campinas 

para prosseguimento de sua instrução.
Proc.: 
008522.989.17-7.
CONVENENTE: 
DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

DAS ESTANCIAS - DADE - SECRETARIA DE TURISMO (CNPJ 
08.574.719/0007-33).

CONVENIADO(A): 
PREFE ITURA MUNIC IPAL  DE  GUARUJA (CNPJ 

44.959.021/0001-04). Advogado: KATIA BORGES VARJAO (OAB/
SP 307.722) / GUSTAVO LOPES GONSALES (OAB/SP 370.557).

INTERESSADO(A): 
LAERCIO BENKO LOPES (CPF 183.453.408-90). ROBER-

TO DE LUCENA (CPF 057.817.278-09). VALTER SUMAN 
(CPF 395.999.576-87). MARIA ANTONIETA DE BRITO (CPF 
101.126.528-16).

Assunto: 
CONVÊNIO 136/2015. Objeto: Infraestrutura em Vias de 

Interesse Turístico de Guarujá - Sede e Distrito de Vicente de 
Carvalho. FONTE DE RECURSOS: ESTADUAL. Vigência: 1020 
DIAS 12/11/2015 a 08/09/2018. Valor: R$ 6.736.800,55.

Exercício: 
2015.
O DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS 

ESTÂNCIAS - DADE requer, pelos motivos expostos na petição de 
ev. 55, "a sustação do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias."

Defiro o pedido.
Aguarde-se por 30 (trinta) dias.
Quanto ao pedido cumulativo de "vistas e extração de 

cópias dos autos em epígrafe", não comporta ele decisão. Por 
ser o Requerente parte e eletrônicos os autos, estão estes à 
sua permanente disposição em linha, para consulta via rede 
mundial de computadores, independentemente de prévia auto-
rização.

Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Res-
ponsáveis que, caso tenham interesse em receber notificações 
e intimações eletrônicas pessoais, deverão cadastrar endereço 
eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e 
mantê-lo atualizado enquanto durar o processo.

Publique-se.
Proc.: 
008859.989.17-0.
CONVENENTE: 
SECRETARIA DE TURISMO (CNPJ 08.574.719/0001-48).
CONVENIADO(A): 
PREFE ITURA MUNICIPAL  DE BERTIOGA (CNPJ 

68.020.916/0001-47).
INTERESSADO(A): 
ROBERTO DE LUCENA (CPF 057.817.278-09). LAERCIO 

BENKO LOPES (CPF 183.453.408-90).
Assunto: 
Convênio nº23/2016, Processo nº281/2015, que objetiva 

a transferência de recursos financeiros do Fundo de Melhorias 
das Estâncias para obras de infraestrutura turística urbana, 
urbanização da Avenida Engenheiro Arquiteto Eduardo Correa 
da Costa Júnior.

Exercício: 
2016.
1. O DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 

DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS - SECRETARIA DE TURISMO - 
requer prorrogação de prazo, por 20 dias, para manifestar-se 
em face do Ofício CGCRRM nº 1569/17.

Defiro o pedido.
2. Quanto ao pedido cumulativo de vistas e extração de 

cópias dos autos em epígrafe, não comporta ele decisão. Por 
ser o Requerente parte e eletrônicos os autos, estão estes à 
sua permanente disposição em linha, para consulta via rede 
mundial de computadores, independentemente de prévia auto-
rização.

Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Res-
ponsáveis que, caso tenham interesse em receber notificações 
e intimações eletrônicas pessoais, deverão cadastrar endereço 
eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e 
mantê-lo atualizado enquanto durar o processo.

Publique-se e aguarde-se.
Proc.: 
017009.989.17-9.
EMBARGANTE: 
EPPOLIX TRATAMENTO DE RESIDUOS ESPECIAIS LTDA. 

(CNPJ 04.148.921/0001-57). Advogado: FABRICIO ABDO 
NAKAD (OAB/SP 330.715).

MENCIONADO(A): 
PREFE ITURA  MUNIC IPAL  DE  BARUER I  (CNPJ 

46.523.015/0001-35). Advogado: MARCELO PALAVERI (OAB/SP 
114.164) / FLAVIA MARIA PALAVERI (OAB/SP 137.889) / HUM-
BERTO ALEXANDRE FOLTRAN FERNANDES (OAB/SP 142.502). 
JOSE TADEU DOS SANTOS (CPF 812.935.348-20). Advogado: 
MARCELO PALAVERI (OAB/SP 114.164) / FLAVIA MARIA PALA-
VERI (OAB/SP 137.889). SANEPAV SANEAMENTO AMBIENTAL 
LTDA (CNPJ 01.141.830/0001-00). PROACTIVA MEIO AMBIENTE 
BRASIL LTDA (CNPJ 50.668.722/0001-97). Advogado: (OAB/SC 
9.182) / (OAB/SC 9.900) / (OAB/SC 29.309) / AFONSO HENRI-
QUE ALMEIDA NASCIMENTO (OAB/SP 221.536).

Tendo em vista o contido no relatório elaborado pela Uni-
dade Regional de Araraquara – UR-13 e de acordo com o que 
dispõem os artigos 29 da Lei Complementar 709/93 e 194 do 
Regimento Interno deste Tribunal de Contas, assino ao respon-
sável pela presente prestação de contas o prazo de 15 (quinze) 
dias para que tome conhecimento do relatório de fiscalização 
(evento 13) e apresente as alegações de seu interesse.

Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Res-
ponsáveis que, caso tenham interesse em receber notificações 
e intimações eletrônicas pessoais, deverão cadastrar endereço 
eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e 
mantê-lo atualizado enquanto durar o processo.

Publique-se.
Ao Cartório para cumprir.
Proc.: 
004801.989.16-1.
Órgão: 
CAMARA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO (CNPJ 

49.887.508/0001-42).
INTERESSADO(A): 
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (CPF 046.540.638-62).
Assunto: 
Contas de Câmara - Exercício de 2016.
Exercício: 
2016.
Cuidam os autos das contas da Câmara Municipal de Álva-

ro de Carvalho, relativas ao exercício de 2016.
Tendo em vista o contido no relatório elaborado pela 

Unidade Regional de Marília – UR-04 e de acordo com o que 
dispõem os artigos 29 da Lei Complementar 709/93 e 194 do 
Regimento Interno deste Tribunal de Contas, assino ao respon-
sável pela presente prestação de contas o prazo de 15 (quinze) 
dias para que tome conhecimento do relatório de fiscalização 
(evento 26) e apresente as alegações de seu interesse.

Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Res-
ponsáveis que, caso tenham interesse em receber notificações 
e intimações eletrônicas pessoais, deverão cadastrar endereço 
eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e 
mantê-lo atualizado enquanto durar o processo.

Publique-se.
Ao Cartório para cumprir.
Proc.: 
004831.989.16-5.
Órgão: 
CAMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 

(CNPJ 67.662.528/0001-05).
INTERESSADO(A): 
MARINALVA PEDRO DA SILVA CRUZ (CPF 220.286.028-21).
Assunto: 
Contas de Câmara - Exercício de 2016.
Exercício: 
2016.
Cuidam os autos das contas da Câmara Municipal de Eucli-

des da Cunha Paulista, relativas ao exercício de 2016.
Tendo em vista o contido no relatório elaborado pela 

Unidade Regional de Presidente Prudente – UR-05 e de acordo 
com o que dispõem os artigos 29 da Lei Complementar 709/93 
e 194 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, assino ao 
responsável pela presente prestação de contas o prazo de 15 
(quinze) dias para que tome conhecimento do relatório de fis-
calização (evento 12) e apresente as alegações de seu interesse.

Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Res-
ponsáveis que, caso tenham interesse em receber notificações 
e intimações eletrônicas pessoais, deverão cadastrar endereço 
eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e 
mantê-lo atualizado enquanto durar o processo.

Publique-se.
Ao Cartório para cumprir.
Proc.: 
006636.989.16-2.
Órgão: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURIT IZAL (CNPJ 

45.323.698/0001-14).
INTERESSADO(A): 
AGLIBERTO GONCALVES (CPF 036.311.538-21).
Assunto: 
Contas de Prefeitura - Exercício de 2017.
Exercício: 
2017.
Ciente.
Notifico o responsável para que tome conhecimento do 

relatório da fiscalização (ev. 08) que contém os apontamentos 
e resultados verificados no período em exame, advertindo-o que 
a falta de adoção de medidas corretivas poderá implicar, dentre 
outros, na emissão de parecer desfavorável à aprovação das 
Contas anuais.

Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Res-
ponsáveis que, caso tenham interesse em receber notificações 
e intimações eletrônicas pessoais, deverão cadastrar endereço 
eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e 
mantê-lo atualizado enquanto durar o processo.

Publique-se.
Após, retornem os autos à UR-17 para prosseguimento de 

sua instrução.
Proc.: 
006716.989.16-5.
Órgão: 
P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  S AG R E S  ( C N P J 

53.310.793/0001-01).
INTERESSADO(A): 
RICARDO RIVED GARCIA (CPF 117.242.038-60).
Assunto: 
Contas de Prefeitura - Exercício de 2017.
Exercício: 
2017.
Ciente.
Notifico o responsável para que tome conhecimento do 

relatório da fiscalização (ev. 38) que contém os apontamentos 
e resultados verificados no período em exame, advertindo-o que 
a falta de adoção de medidas corretivas poderá implicar, dentre 
outros, na emissão de parecer desfavorável à aprovação das 
Contas anuais.

Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Res-
ponsáveis que, caso tenham interesse em receber notificações 
e intimações eletrônicas pessoais, deverão cadastrar endereço 
eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e 
mantê-lo atualizado enquanto durar o processo.

Publique-se. Após, retornem os autos à UR-18 para prosse-
guimento de sua instrução.

Proc.: 
006753.989.16-9.
Órgão: 
PREFE ITURA MUNIC IPAL  DE  BATATAIS  (CNPJ 

45.299.104/0001-87). Advogado: ANTONIO CLARET DAL PICO-
LO JUNIOR (OAB/SP 156.759) / CELSO AUGUSTO DE OLIVEIRA 
SANTOS (OAB/SP 247.612).

INTERESSADO(A): 
JOSE LUIS ROMAGNOLI (CPF 549.609.248-53).
Assunto: 
Contas de Prefeitura - Exercício de 2017.
Exercício: 
2017.
Ciente.

PROCESSO: 00015752.989.17-8
REPRESENTANTE: JOSE EDUARDO BELLO VISENTIN (CPF 

250.894.548-09)
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA 

(CNPJ 46.482.865/0001-32)
ADVOGADO: EDUARDO LEANDRO DE QUEIROZ E SOUZA 

(OAB/SP 109.013)
ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL N° 094/2017. Contratação 

de empresa para serviços treinamento de alto rendimento, 
assessoria, capacitação, treinamento e desenvolvimento das 
equipes de profissionais e alunos das Escolas Municipais de 
Vela de Ilhabela.

EXERCÍCIO: 2017
Vistos.
Defiro o pedido, estendendo em 05 (cinco) dias o prazo 

para oferta de documentos e justificativas.
Esgotado o prazo, com ou sem resposta, à ATJ e Ministério 

Público de Contas.
Publique-se.
PROCESSO: 00017190.989.17-8
REPRESENTANTE: CALUX COMERCIAL EIRELI - EPP (CNPJ 

03.578.434/0001-61)
REPRESENTADO(A): PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 

(CNPJ 46.523.049/0001-20)
Responsável: Rogério Cardoso Franco, prefeito
ADVOGADO: ANTONIO MAURO DE SOUZA FILHO (OAB/SP 

253.194) / EDUARDO JOAO GABRIEL FLECK DA SILVA ABREU 
(OAB/SP 317.093) / LEONARDO AQUINO GOMES (OAB/SP 
395.261)

ASSUNTO: Contra o Edital do Pregão Presencial nº 40/2017, 
para o registro de preços para aquisição de kit enxoval - mater-
nidade, pelo período de 12 meses.

Abertura: Prevista para. às 9h30min do dia 27/10/2017.
EXERCÍCIO: 2017
CALUX COMERCIAL EIRELI – EPP, propõe Representação 

em face do Edital de Pregão Presencial nº 40/2017, pelo qual 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA intenta o Registro de Preços 
para aquisição de kit enxoval-maternidade, pelo período de 12 
(doze) meses, com recebimento e abertura de propostas previs-
tos para às 09h30min do dia 17/10/17.

Insurge-se, unicamente, contra o prazo estabelecido para 
as futuras entregas, fixado em dois dias úteis, por considerá-lo 
cerceador da competitividade, em possível direcionamento do 
certame.

Pugna pela suspensão do torneio para a Municipalidade 
ser compelida à alteração da indigitada disposição.

É o resumo dos fatos.
A disposição impugnada refere-se à fase de execução 

contratual, não sendo causa direta de óbice à apresentação de 
propostas.

Acresce serem os elementos constituintes do pretendido 
“kit”, listados no Anexo I, produtos comumente chamados “de 
prateleira”, que guardam afinidade entre si e com a finalidade 
pretendida (enxoval infantil).

Acresce que, apontamentos desse jaez, soem mais bem 
tratados na via administrativa, por meio de pedido de esclareci-
mento ou impugnação na esfera administrativa, na forma esta-
belecida nos itens 18.14 e 18.15 do instrumento convocatório, 
providência da qual o Representante não demonstrou haver-se 
desincumbido.

Nessas condições, ausente indicação de flagrante ilegalida-
de apta a obstar a competitividade do torneio, hipótese a que 
este Tribunal reserva o procedimento de Exame Prévio de Edita; 
e adstrito ao quanto impugnado, indefiro o pleito constante da 
exordial e determino o arquivamento do feito, sem prejuízo do 
exame em rito ordinário, se e quando o decorrente ajuste for 
selecionado para remessa a este Tribunal.

Publique-se.
PROCESSO: TC-012693.989.17-0
Contratante Prefeitura Municipal de Guaíra.
Responsáveis: José Carlos Augusto – Ex-Prefeito.
Prefeito: José Eduardo Coscrato Lelis.
Contratada Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar.
Responsável: Cássio Izique Chebabi – Presidente.
Objeto: “Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura 

familiar para alimentação escolar para alunos da rede de edu-
cação básica pública, verba FNDE/PNAE”

Em Exame: Chamada Pública nº 02/2011 e Contrato n.º 
198/2011.

Em face dos apontamentos consignados pela Fiscalização 
(evento n.º 13), NOTIFICO os responsáveis acima identificados, 
nos termos do inciso XIII do art. 2º da Lei Complementar nº 
709/93, para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar alegações 
de interesse ou adotar providências necessárias ao exato cum-
primento da lei.

Por se tratar de processos eletrônicos, o direito de consulta 
aos autos, bem como de peticionamento, contestação, envio 
de procurações, etc., poderá ser exercido por meio de regular 
cadastramento no Sistema e.TCESP, na página deste Tribunal: 
www.tce.sp.gov.br, na conformidade da Resolução nº 01/2011.

Publique-se.

 DESPACHOS PROFERIDOS PELO CONSELHEIRO SUBSTITUTO 
 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS.
Proc.: 
004218.989.16-8.
Órgão: 
P R E F E I T U R A  M U N I C I PA L  D E  PA R I S I  ( C N P J 

59.858.134/0001-90).
INTERESSADO(A): 
OCLAIR BARAO BENTO (CPF 889.003.988-49). Advogado: 

JOAO VALENTIM FONTOURA (OAB/SP 58.204) / ROBERTO DE 
MELO FONTOURA (OAB/SP 302.099).

Assunto: 
Contas de Prefeitura - Exercício de 2016.
Exercício: 
2016.
Cuidam os autos das contas da Prefeitura Municipal de 

Parisi, relativas ao exercício de 2016.
Tendo em vista o contido no relatório elaborado pela 

Unidade Regional de Fernandópolis – UR-11 e de acordo com 
o que dispõem os artigos 29 da Lei Complementar 709/93 e 
194 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, assino ao 
responsável pela presente prestação de contas o prazo de 15 
(quinze) dias para que tome conhecimento do relatório de fis-
calização (evento 34) e apresente as alegações de seu interesse.

Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Res-
ponsáveis que, caso tenham interesse em receber notificações 
e intimações eletrônicas pessoais, deverão cadastrar endereço 
eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e 
mantê-lo atualizado enquanto durar o processo.

Publique-se.
Ao Cartório para cumprir.
Proc.: 
004733.989.16-4.
Órgão: 
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA (CNPJ 

01.628.061/0001-60).
INTERESSADO(A): 
FLAVIO RODRIGO CATELANI (CPF 185.192.678-07).
Assunto: 
Contas de Câmara - Exercício de 2016.
Exercício: 
2016.
Cuidam os autos das contas da Câmara Municipal de Santa 

Lúcia, relativas ao exercício de 2016.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento
quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
sexta-feira, 27 de outubro de 2017 às 02:16:49.
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