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O Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo (TCESP), em con-
junto com a Polícia Civil de Jaú 
(SP), participou de uma ação que 
investiga irregularidades na apli-
cação dos recursos na Câmara 
Municipal de Mineiros do Tietê. 

Realizada na sexta-feira (12/7), 
a operação ‘Endrôminas’ cumpriu 
mandados de busca no Legislativo 
e prendeu agentes públicos.

 As investigações tiveram início 
após a Unidade Regional do TCE 
em Bauru (UR-02), por meio de fis-

calização, apontar impropriedades 
na emissão de notas fiscais falsas 
de prestações de serviços, em valo-
res que atingem a cifra de R$ 180 
mil. Os atos teriam sido pratica-
dos no exercício de 2018, por meio 
da Presidência do Legislativo com 
a participação de assessores que 
exerciam cargos de confiança. 

Além das prisões, a operação, 
coordenada pelo Setor Especializa-
do de Combate aos Crimes de Cor-
rupção, Crime Organizado e Lava-
gem de Dinheiro (Seccold), também 

cumpriu mandados nas residências 
dos envolvidos, apreendendo docu-
mentos e computadores, já encami-
nhados à análise pericial.

. Inteligência x Tecnologia
 
Para elucidar os fatos e apon-

tar os responsáveis pelas fraudes, 
coube ao Tribunal de Contas, com 
o uso da inteligência e tecnolo-
gia, promover a avaliação técnica 
de documentações e análise fiscal 
das informações colhidas na admi-

nistração da Casa Legislativa. A 
Polícia Civil colheu depoimentos 
de fornecedores e testemunhas.

Encaminhados à Delegacia Sec-
cional do município de Jaú para 
oitivas, os agentes envolvidos – 
uma Vereadora e 2 assessoras – , 
foram transportadas para o presí-
dio feminino localizados em Pirajuí 
(SP) e responderão pelos crimes de 
associação criminosa, inserção de 
dados falsos em sistema de infor-
mações, falsificação de documen-
tos e fraude à licitação.

Deflagrada em Mineiros do Tietê, Operação ‘Endrôminas’ prende agentes  
públicos por desvio de recursos com a emissão de notas fiscais falsas.

Ação conjunta com Polícia Civil  
investiga desvio de verbas em Câmara 

O TCE investiga suspeita de irregu-
laridades no contrato da Câmara de 
Diadema com oficina de mecânica 
visando a manutenção de veículos 
da frota, na ordem de R$ 200 mil. O 
Diário revelou ontem que esse acor-
do, firmado com a empresa Fabio 
Eduardo da Silva ME, foi aditado 
mesmo depois de a Casa comprar 
carros zero-quilômetro e com garan-
tia de três anos. Despacho da Con-
selheira Cristiana de Castro Moraes, 
de agosto de 2018, pede explica-
ções sobre o fato de a Câmara ter 
incluído no edital item que “com-
promete o procedimento licitatório”.  

Fonte: Diário do Grande ABC
http://bit.ly/30ArK1O

Acordo da Câmara de 
Diadema com oficina é 
alvo do Tribunal

O Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo (TCESP) decidiu acatar 
o pedido da empresa Inmov Inteli-
gência em Movimento Ltda. contra 
edital do pregão presencial publi-
cado pela Prefeitura de Presidente 
Prudente para a aquisição de licença 
permanente para software de licen-
ciamento eletrônico com módulos de 
empresas, obras e habite-se. O cer-
tame contemplava a licença de uso, 
suporte técnico e atualizações por 
um período de 24 meses. A Prefei-
tura de Prudente foi notificada para 
apresentar justificativas sobre todos 
os pontos levantados em 48 horas. 

Fonte: Portal Prudentino
http://bit.ly/2xQ3216

TCESP suspende licitação 
de R$ 200 mil em 
Presidente Prudente

A Segunda Câmara do TCE aplicou 
uma multa de R$ 5.306 a Carli-
nhos Almeida (PT), Ex-Prefeito de 
São José dos Campos, após jul-
gar irregular um contrato firma-
do pelo município com a empresa 
Provence Construtora, em 2014. 
Para o Conselheiro da Corte de 
Contas paulista, Renato Martins 
Costa, como era uma “vasta gama 
de atividades” e o edital proibia 
a atuação em consórcio, “a lici-
tação restringiu indevidamente 
a participação de interessados”. 

Fonte: SP RIO +
http://bit.ly/2GdtJSb

TCE multa Ex-Prefeito 
de São José dos Campos 
por licitação irregular
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Colegiado do Pleno da Corte de Contas  
paulista realiza 20ª sessão ordinária do ano

O Colegiado do Pleno do Tri-
bunal de Contas do Estado de São 
Paulo (TCESP) se reúne hoje (17/7), 
a partir das 10h00, no Auditó-
rio Nobre ‘Professor José Luiz de 
Anhaia Mello’, para a realização da 
20ª sessão ordinária do ano.

Na pauta, que pode ser consultada 
pelo link https://www.tce.sp.gov.br/ses-
soes, constam 72 (setenta e dois) pro-
cessos, dentre eles recursos ordinários, 
ações de rescisão e revisão, pedidos de 
reconsideração, agravos, embargos de 
declaração e pedidos de reexame.

Integram a sessão, sob a Pre-
sidência do Conselheiro Antonio 
Roque Citadini, os Conselhei-
ros Renato Martins Costa, Edgard 
Camargo Rodrigues, Dimas Rama-

lho e Sidney Beraldo e os Auditores-
-Substitutos de Conselheiro, Antonio 
Carlos dos Santos e Samy Wurman.

. Transmissão

Os trabalhos contam com transmis-
são ao vivo pela TVTCE (http://strea-
ming.tce.sp.gov.br/sessao), pela página 
do Facebook (www.facebook/tcesp) e 
pelo canal do YouTube (www.youtube.
com/tcespoficial), com link disponibili-
zado antes do início das atividades.

Após o encerramento, a sessão 
fica disponível para livre acesso dos 
usuários pelo Canal do YouTube. Dúvi-
das ou informações podem ser enca-
minhadas para o e-mail comunica-
cao@tce.sp.gov.br.

P L E N Á R I O

JULGAMENTOS: A sessão, presidida pelo Conselheiro Roque Citadini, acontece no Auditório Nobre do TCE. 

VLT SANTOS-SÃO VICENTE – O Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, por meio de 
decisão do Pleno, manteve a irregularidade 
na concorrência, contrato e termos aditivos 
relativos à primeira fase de construção do 
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) entre San-
tos e São Vicente. A contratação, com valor 
inicial de R$313.505.850,90, e aditivada por 
4 (quatro) vezes, foi ajustada no exercício 
de 2013, entre a Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos de São Paulo S/A (EMTU) 
e o Consórcio Expresso VLT Baixada Santista.
A contratação já havia sido julgada irregular 
na primeira instância da Corte de Contas e, 
em fase de recurso, o Colegiado do Pleno 
negou provimento ao pedido interposto con-
tra a sentença anterior. As alterações nos valo-
res dos termos aditivos e as inconsistências 
nos quantitativos nas planilhas, em afronta 
ao previsto na Lei de Licitações (Lei Federal 
8.666/93), foram o principal motivo da repro-
vação da contratação. O acórdão com a deci-
são foi veiculado no Caderno Legislativo do 
Diário Oficial do Estado, na sexta-feira (12/7).
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