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GCDER 

Processo:           TC – 032795/026/11 

Representante:  Ministério Publico do Estado de São Paulo, por seu Procurador Geral                             

de  Justiça 

Representada:   Prefeitura Municipal de Marília 

Responsável:     Mario  Bulgarelli    –   Prefeito   Municipal   à   época    e   Nelson  Virgilio 

                            Grancieri – ex – Secretário da Fazenda de Marília e Chefe de Gabinete 

Assunto:             Encaminha  Ofício  nº  188/2011  –  4ª  PJM  –   DMS.  Oriundo  da   4ª 

                            Promotoria  de  Justiça   de   Marília  –   Promotoria   de   Defesa   do  

                            Patrimônio Público, Direitos Humanos e Fundações,  subscrito  pelo 

                            Promotor    de    Justiça   Dr.   Isauro   Pigozzi   Filho,   comunicando 

                            Possíveis  irregularidades  praticadas  pela  Prefeitura  Municipal  de 

                            Marília 

 
               

                            Vistos.  

 

                             1.1. Tratam os autos do Ofício nº 188/20111 – 4ª PJM – DMs, oriundo 

da 4ª Promotoria de Justiça de Marília – Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, 

Direitos Humanos e Fundações, subscrito pelo Promotor de Justiça Dr. Isauro Pigozzi 

Filho, comunicando a instauração de Inquérito Civil nº 14.0716.0000864/2011-0, que visa 

investigar possíveis irregularidades atribuídas ao ex-Secretário da Fazenda Municipal e ex-

Chefe de Gabinete da Prefeitura de Marília, Senhor Nelson Virgílio Grancieri, com 

eventual dano ao erário. 
 
                             1.2. O Inquérito Civil teve por origem representação interposta pelo 

Deputado Federal José Abelardo Guimarães Camarinha, que noticia a ocorrência de 

contratações das empresas “Cândida Aparecida Furquim de Oliveira” e “Roger de Oliveira 

Serviços de Acabamento”, as quais, segundo ele, embora pagas pela Administração, 

teriam prestado serviços à Clínica de Estética “Serena”, de propriedade da esposa do ex-

Chefe de Gabinete. 
 
                           1.3. Ademais, a representação menciona o envolvimento e favorecimento 

das empresas “Click Imagem e Comunicação Ltda.” e “Cantu Comunicação Visual”, 

contratadas pela Prefeitura Municipal na mesma época em que teriam produzido outdoors 

espalhados pela cidade, divulgando a Clínica de Estética “Serena”.      
 
                              1.4.  Todos os contratos teriam sido firmados através de dispensa de 

licitação, e gerado enriquecimento ilícito e desvio de recursos, em favor do Senhor Nelson 

Virgílio Grancieri.  
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                              1.5.  A instrução da matéria esteve a cargo da Unidade Regional de 

Presidente Prudente/UR-05, cujo relatório, acostado às fls. 333/348, destacou o 

descumprimento pela Origem de vários dispositivos das Leis nº 4.320/64 e 8.666/93, além 

da inobservância dos princípios da Administração Pública, constantes do artigo 37 da 

Constituição Federal.  
 
                              Dentre as ocorrências apontadas pela Fiscalização, destaco: (i) 

inexistência de procedimento licitatório devidamente formalizado; (ii) orçamentos feitos em 

papel sulfite, sem timbre da empresa; (iii) dos orçamentos e propostas apresentados não 

constam a metragem do serviço a ser realizado, nem a quantidade e tipo de material 

necessário para sua execução; (iv) inexistência de planilhas de custos; (v) 

independentemente do serviço, o preço praticado é sempre próximo de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais); (vi) os materiais são fornecidos pelo próprio prestador dos serviços sem 

destaque para o material e retenção de ICMS, ou informação de que a prestadora dos 

serviços adquire os materiais de outras empresas; (vii) o orçamento contempla o serviço 

como um todo, impossibilitando a individualização dos custos; (viii) despesas autorizadas e 

assinadas por responsáveis da Administração Geral (Secretários e outros), e conferidas e 

recebidas por responsáveis dos setores onde os serviços foram prestados e os materiais 

entregues, sempre com o carimbo de CONFERIDO e RECEBIDO, com VISTO das 

Secretarias. Os materiais e serviços descritos nas notas de empenho e notas fiscais foram 

atribuídos a diversos setores da Prefeitura e em locais variados; (ix) os serviços prestados 

pelas empresas “Cândida Aparecida Furquim de Oliveira” e “Roger de Oliveira Serviços de 

Acabamento”, normalmente foram atribuídos a locais em que outras obras e reformas 

maiores haviam sido realizadas recentemente. 
 
                              1.6. Regularmente notificado (fls. 350), o ex-Prefeito Municipal, 

autoridade responsável pelas contratações em comento, compareceu aos autos por 

intermédio dos Procuradores do Município, com as razões e documentos de fls. 362/398.  
 
                              1.7. Instada, a Assessoria Técnica (fls. 400), acompanhada por sua 

Chefia (fls. 401), manifestou-se pela procedência dos fatos narrados na peça inicial.  
 
                            1.8. A SDG, às fls. 418/423, destacou que há sinais claros de desvio de 

recursos e de enriquecimento ilícito, na medida em que as empresas envolvidas teriam 

recebido por serviços e obras que não executaram efetivamente. 
  
                              Observou que, do trabalho da Fiscalização, foram encontradas sérias 

divergências na análise da documentação contábil, relativos a pagamentos de obras e 
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serviços às empresas mencionadas na Representação, sendo efetivamente constatado na 

vistoria realizada in loco. 
 
                               Ressaltou, por fim, os eventos a seguir relacionados, constantes dos 

Termos de Constatação, levados a efeito pela Fiscalização:  
 
 Nas obras e serviços realizados no prédio da Divisão de Fiscalização e Posturas do 

Município (fls. 61/62), muito embora tenham sido realizados pagamentos às empresas  

“Cândida Aparecida Furquim de Oliveira” e “Roger de Oliveira Serviços de 

Acabamento”, somente a segunda empresa teria prestado efetivamente algum serviço 

nos locais apontados. Ademais, os serviços descritos nas Notas Fiscais (nºs 001 e 005) 

não guardam relação com aqueles encontrados pelos agentes quando da visita ao 

local; 

 Em relação à reforma realizada na EMEI Chapeuzinho Vermelho, o Termo de 

Constatação de fls. 77 informa que os serviços realizados não condizem com o 

descritivo das NE nº 18254, de 21/07/11 e NF nº 004, 26/07/11, bem como causa 

estranheza o fato de que a inauguração da escola antecede em 02 (dois) meses às 

datas dos mencionados documentos fiscais; 

 No que se refere aos serviços executados na EMEF Prof. Paulo Reglus Neves Freire 

(Termo de Constatação de fls. 91), informou a Senhora Diretora que a empresa “JW” 

teria sido a responsável pela reforma, enquanto a pintura da escola teria sido feita por 

outra empresa, da qual não recorda o nome. Chama a atenção o fato dos serviços de 

pintura (NE nº 12.565/11, de 24/05/11 e NF nº 004, 06/06/11) terem sido realizados 

logo após a reforma e reinauguração do edifício, que teria ocorrido em maio de 2011; 

 Quanto aos serviços descritos na NE nº 18.253/11 e NF nº 006, emitida pela empresa 

Cândida Aparecida Furquim de Oliveira, referentes à prestação de serviços no Berçário 

Municipal Mãe Cristina, registra a equipe de inspeção que, em declaração, a Diretora 

da entidade informou que as tarefas foram efetuadas pela empresa Roger de Oliveira 

Serviços. 

O Termo de Constatação (fls. 104/105) destaca, ainda, que os serviços teriam ocorrido 

em maio/2011, quando os próprios orçamentos juntados á despesa datam do fim de 

junho/2011, a Nota de Empenho, de julho/2011, e o Termo de Recebimento dos 

Serviços, de agosto/2011; 

 Em outra hipótese, tem-se que a Nota de Empenho nº 9606, de 13/04/11 e a NF nº 001, 

de 09/05/11, emitida pela empresa Roger de Oliveira Serviços de Acabamento, 

remetem a serviços prestados na EMEF Profª Cecília Alves Guelpa. 

No entanto, a responsável pela escola informou que naquele local, as únicas tarefas 

executadas por outra empresa que não a do Sr. Roger, teriam sido a construção de 

duas paredes (uma no refeitório e outro em sala de aula), as quais não vieram 
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descritas nos documentos de contabilidade acima mencionados (Termo de 

Constatação de fls. 119/120); 

 Por fim, conforme Notas de Empenho de despesa e pagamento, a empresa Cândida 

Aparecida Furquim de Oliveira recebeu pelos serviços de pintura na parede interna da 

Bibiloteca Municipal João Mesquita Valença, todavia, a equipe de Fiscalização 

observou ter havido contradições nas informações prestadas pela Secretaria Municipal 

de Cultura e pela Coordenadoria da Pasta, não tendo obtido êxito em esclarecer se os 

serviços relatados pelas servidoras correspondem àqueles descritos na Nota de 

Empenho nº 10.136, de 27/04/11, e na NF nº 003, de 03/05/11. 
 
                             Diante das impropriedades constatadas, a SDG propôs notificação do 

servidor Sr. Nelson Virgílio Grancieri, dos ordenadores das despesas relacionadas nos 

autos, em situação de corresponsabilidade ao Prefeito Municipal, bem como das empresas 

beneficiárias, para os esclarecimentos que entenderem pertinentes.   
 
                              1.9. Notificados os interessados (fls.426/430), vieram aos autos às 

justificativas e documentos de fls. 433/868, apresentados pela Municipalidade, e de fls. 

870/881 e 888/897, pelo Senhor Nelson Virgílio Granciéri.  
 

                             É o relatório. 
 

                             DECIDO. 

 

                             2.1. Preliminarmente, observo que a Municipalidade e os interessados 

não lograram êxito em justificar a totalidade dos apontamentos efetuados pelo 

Representante e acrescidos na instrução dos autos, tendo em vista que permaneceram 

impropriedades nas contratações realizadas que indicam afronta a Lei Federal nº 8.666/93, 

além da inobservância dos princípios da Administração Pública, constantes do artigo 37 da 

Constituição Federal.  
 
                             2.2. Nesse sentido, com base nos documentos de despesas analisados, 

entendo que há fortes indícios de desvio de recursos e de enriquecimento ilícito, na medida 

em que as empresas envolvidas teriam recebido por serviços e obras que não executaram 

efetivamente.  
 
                            2.3. O detalhado relatório elaborado pela Fiscalização demonstra que há 

muitas contradições nas informações prestadas pela Municipalidade acerca da realização 

dos serviços, sendo que os mesmos não estão especificados de forma clara e teriam sido 
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realizados em locais em que outras obras e serviços haviam sido executados 

recentemente.  
 
                            2.4. No que se refere ao possível envolvimento das empresas “Cantu 

Comunicação Visual” e “Click Imagem e Comunicação ME” em ações de publicidade da 

Clínica de Estética Serena, com propagandas em outdoors, que teriam sido custeadas 

pelos cofres municipais, verifico que a Fiscalização não conseguiu apurar a veracidade dos 

fatos. 
 
                              2.5. Entretanto, encontrou uma série de irregularidades em ajuste 

existente entre a Prefeitura Municipal de Marília e a empresa Click Imagem e Comunicação 

ME, firmado sem regular processo licitatório, visando à realização de serviços de produção 

de arte a serem posteriormente publicados nos jornais do Município, cabendo destacar a 

produção de anúncios em material colorido, mas com a sua publicação em preto e branco, 

aumentando os seus gastos sem justificativa, e, ainda, considerando que foram utilizadas 

as mesmas fotos e artes, concluiu a Fiscalização que a Prefeitura pagou pela mesma 

produção várias vezes. 
 
                              Apesar de essa contratação carecer da necessária transparência em 

toda a sua execução e se mostre irregular, entendo que não se pode afirmar que os 

recursos aqui utilizados tenham sido direcionados para favorecer a Clínica de Estética da 

esposa do ex-Chefe de Gabinete da Prefeitura.  
                   
                            2.6. Ainda na instrução dos autos, a Fiscalização constatou que o Senhor 

Nelson Virgílio Grancieri, ocupante de cargo efetivo de Auxiliar de Escrita, ocupou os 

cargos de Chefe de Gabinete e Secretário da Fazenda Municipal até a data de 13/10/11.  
 
                              De acordo com relatórios mensais de frequência e esclarecimentos 

obtidos junto ao Setor de Pessoal, a Fiscalização constatou que o servidor trabalhava em 

horários bem diversos do expediente da Prefeitura, inclusive há registro de dias em que 

teria trabalhado por 24 (vinte e quatro) horas seguidas, em dias subsequentes, o que não 

foi devidamente justificado pela Origem.  
     
                            2.7. Assim, diante das impropriedades observadas e não esclarecidas 

pelos interessados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Representação em 

exame, determinando o acionamento dos incisos XV e XXVII, do artigo 2º, da Lei 

Complementar nº 709/93.  
 
                            2.8. Ainda, APLICO a multa individual de 300 (trezentas) UFESP`S aos 

Senhores, Mario Bulgarelli – Prefeito Municipal à época e Nelson Virgilio                
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Grancieri – ex–Secretário da Fazenda de Marília e ex-Chefe de Gabinete, autoridades 

responsáveis, nos termos do artigo 104, inciso II, da Lei Complementar nº 709/93, por 

afronta aos princípios constantes do art. 37 da Constituição Federal, bem como ao art. 3º 

da Lei nº 8.666/93, fixando-lhe o prazo máximo de 30 (trinta) dias para atendimento. 
 

                            Publique-se a Sentença.  
                          

                              2.9. Autorizo, desde já, vista e extração de cópias dos autos aos 

interessados, observadas as cautelas de estilo.  
 

                            2.10. Aguarde-se o trânsito em julgado.              
 

                            2.11. Em seguida, expeçam-se ofícios, nos termos do artigo 2º, incisos XV e 

XXVII, da Lei Complementar nº 709/93. 
 

                            2.12. Igualmente, oficie-se ao Exmo. Procurador Geral de Justiça informando 

acerca da sentença proferida, em atenção ao Ofício nº 1704/2014 – EXPPGJ Protocolo nº 

58.274/2014 – MPSP – ref. Ofício nº 054/2014 – 9ª PJM/MABN, IC nº 14.0716.0000864/2011, 

datado de 28/04/2014. 
 

                            2.13. Não havendo o recolhimento da multa, adote o Cartório as providências 

necessárias.  
 

                            2.14. Após, ao DSF-2 para anotações. 
 

                            2.15. Por fim, ao arquivo. 

                            G.C., em 09 de junho de 2014. 

                       

 

 

             DIMAS EDUARDO RAMALHO 

                         CONSELHEIRO 
31. 


