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RELATÓRIO 

Em exame as contas do exercício de 2016 do 

Consórcio Intermunicipal de Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência e Emergência do Vale do Paraíba e Região Serrana - 

CISAMU. A Fiscalização apontou as seguintes ocorrências: 

Item 4.1.1 – Receita – formalização e arrecadação: 

inadimplência no exercício dos Municípios de 

Pindamonhangaba, Campos do Jordão e Tremembé; ausência de 

cobrança dos valores devidos por parte dos consorciados. 

Após as notificações de praxe, o Senhor 

José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior apresentou suas 

justificativas, acompanhadas de documentação correlata, as 

quais foram acostadas no evento nº 31. Em pequena síntese, 

alegou que as inadimplências de alguns municípios se deram 

em face da crise econômica que passam. Providências estão 

sendo tomadas pela presidência a fim de sanar as 

impropriedades. Pugnou pela regularidade das contas em 

exame. 

Por sua vez, o Senhor Clodomiro Correia de 

Toledo Júnior foi notificado pessoalmente, conforme ofício 

acostado no evento nº 33.1. Todavia, não se manifestou 

sobre o assunto. 

Encaminhado com vista ao d. Ministério 

Público de Contas, o processo não foi selecionado para 

análise específica, nos termos do Ato Normativo PGC 

006/2014, publicado no DOE de 08/02/2014 (evento nº 43.1). 
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É o relatório.  

DECISÃO 

Em que pesem as bem elaboradas críticas da 

fiscalização, as contas em exame merecem aprovação. 

As ações desenvolvidas estiveram em 

conformidade com os objetivos para os quais o Consórcio 

fora legalmente criado. Não houve críticas a respeito da 

composição da cúpula diretiva, tampouco quanto à origem e 

constituição.  

Houve resultado superavitário da execução 

orçamentária, não foram detectadas despesas irregulares ou 

desprovidas de interesse público, tampouco desvios ou 

malversação do erário. 

Por outro lado, os apontamentos 

concernentes aos inadimplementos merecem ser conduzidos ao 

campo das ressalvas.  

Restou apurado que o CISAMU deixou de 

receber valores devidos por municípios consorciados. Esta 

prática deve ser evitada a todo custo, devendo a direção da 

entidade tomar todas as medidas legais, inclusive 

judiciais, se o caso, para cobrança das cotas estipuladas, 

haja vista que se trata de importante fonte de custeio de 

suas atividades. 

Dessa forma e, nos termos do art. 73, § 4º, 

da Constituição Federal c/c o parágrafo único do art. 4º da 

Lei Complementar Estadual nº 979/2005 e Resolução nº 

03/2012 deste Tribunal, JULGO REGULARES COM RESSALVAS as 

contas do Consórcio Intermunicipal de Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência e Emergência do Vale do 

Paraíba e Região Serrana - CISAMU relativas ao exercício de 

2016, conforme art. 33, inciso II, da Lei Complementar 

Estadual nº 709/93, dando-se quitação aos responsáveis, 

excetuando os atos pendentes de apreciação.  

Em vista do art. 35 do mesmo diploma legal, 

determino ao atual dirigente para que envide esforços a fim 

de reduzir os inadimplementos das cotas estipuladas no 

contrato de rateio. 

Por fim, esclareço que, por se tratar de 

procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 

1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão 

ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de 

Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br. 

Publique-se por extrato. 

http://www.tce.sp.gov.br/
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Ao Cartório para aguardar o decurso do 

prazo recursal e certificar, arquivando-se em seguida. 

C.A., 16 de maio de 2018. 

 

 VALDENIR ANTONIO POLIZELI 

             Auditor 
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EXTRATO DE SENTENÇA 

PROCESSO:    TC–010130/989/17. 

ÓRGÃO:        Consórcio Intermunicipal de Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência e Emergência 

do Vale do Paraíba e Região Serrana - 

CISAMU. 

SEDE:      Taubaté. 

RESPONSÁVEIS: José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, 

Presidente, e Clodomiro Correia de Toledo 

Júnior, Vice-Presidente. 

ASSUNTO:       Balanço Geral – contas do exercício 2016. 

INSTRUÇÃO:     UR-7  / DSF-II. 

ADVOGADAS: Flávia Maria Palavéri, OAB/SP nº 137.889; 

Ana Laura de Camargo, OAB/SP nº 105.543 – 

Procuradora do Município. 

 

EXTRATO: Dessa forma e, nos termos do art. 73, § 4º, da 

Constituição Federal c/c o parágrafo único do art. 4º da 

Lei Complementar Estadual nº 979/2005 e Resolução nº 

03/2012 deste Tribunal, JULGO REGULARES COM RESSALVAS as 

contas do Consórcio Intermunicipal de Serviço de 

Atendimento Móvel de Urgência e Emergência do Vale do 

Paraíba e Região Serrana - CISAMU relativas ao exercício de 

2016, conforme art. 33, inciso II, da Lei Complementar 

Estadual nº 709/93, dando-se quitação aos responsáveis, 

excetuando os atos pendentes de apreciação. Em vista do 

art. 35 do mesmo diploma legal, determino ao atual 

dirigente para que envide esforços a fim de reduzir os 

inadimplementos das cotas estipuladas no contrato de 

rateio. Por fim, esclareço que, por se tratar de 

procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução nº 

1/2011, a íntegra da decisão e demais documentos poderão 

ser obtidos mediante regular cadastramento no Sistema de 

Processo Eletrônico – e.TCESP, na página www.tce.sp.gov.br. 

Publique-se. 

C.A., 16 de maio de 2018. 

VALDENIR ANTONIO POLIZELI 

Auditor 

 

http://www.tce.sp.gov.br/

