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DECRETO LEGISLATIVO N° 01/2019  

(Dispõe sobre Cassação do Mandato do Prefeito Municipal de Pontes Gestal, Senhor 

Natanael Borges dos Santos, e dá outras providências) 

SIDNILSON DOS REIS DONIZETE 

CARDOSO, Presidente da Câmara Municipal de 

Pontes Gestal, Comarca de Cardoso, Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 	 

Considerando a denúncia formalizada pelo cidadão José Aparecido 

dos Santos, protocolada em desfavor do Senhor Natanael Borges dos Santos, com o 

propósito de apurar a prática de atos que caracterizam infrações político-

administrativas, nos termos do Artigo 4° do Decreto-Lei n°201/1967; 

Considerando que a Denúncia foi recepcionada pelo Plenário do Podei 

Legislativo de Pontes Gestal e instalada a Comissão Processante n° 01/2019 para apurar 

os fatos articulados na Denúncia; 

Considerando que os consagrados Princípios do Contraditório e da 

Ampla Defesa foram rigorosamente obedecidos e que a Lei Orgânica, o Regimento 

Interno e o Decreto-Lei 201/1967 respeitados; 

Considerando votação do Parecer Final, emitido pela Comissão 

Parlamentar de Inquérito n° 01/2019, em que os Vereadores reconheceram comprovadas 

a materialidade dos fatos e sua respectiva autoria; 

Considerando que na Sessão Extraordinária realizada em 03 de maio 

de 2.019, o Plenário da Câmara de Vereadores, por votação nominal, decidiram com a 

UNANIMIDADE de votos (nove votos), ou seja, "mais de dois terços do total de 

Vereadores", aprovar o relatório final da Comissão Processante e Declarar que o gestor 

denunciado cometera as seguintes infrações: 
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I — Ineficiência do denunciado em relação à homologação de Processo 

Licitatório, pois deixou de observar o grande prejuízo ao erário 

municipal, estando na contramão do artigo 37, "capur, da 

Constituição Federal, que concluiu que cometeu a infração político-

administrativa, prevista no item VII e VIII, do Art. 40, do Decreto-Lei 

n°201, de 27 de fevereiro de 1967; 

II — Ausência de conserto do veículo ônibus Scania Mpolo — placa 

DVT 5287, que restou caracterizada a prática de irregularidade, já que 

referido veículo não fora consertado, sendo apenas emitida nota fiscal 

de conserto do mesmo, constituindo as seguintes irregularidades: a) 

uso de documentos falsos para descumprir e desfigurar a Lei 

Orçamentária Municipal do Exercício Financeiro, conforme dispõe o 

artigo 4°, inciso VI do Decreto-Lei n° 201, de 27 de fevereiro de 1967; 

b) praticar ato de sua competência contra expressa disposição de lei, 

conforme dispõe o artigo 4°, inciso VII do Decreto-Lei n° 201. de 27 

de fevereiro de 1967 c) negligência na defesa dos bens, direitos ou 

interesses do Município, cometendo infração político-administrativa, 

prevista no item VIII, do Art. 4°, do Decreto-Lei n° 201, de 27 de 

fevereiro de 1967; 

III — Ausência de conserto da Retroescavadeira JCB — Ano 2013, que 

restou caracterizada a prática de irregularidade, já que referido veículo 

não fora consertado, sendo apenas emitida nota fiscal de conserto do 

mesmo, constituindo infração político-administrativa, prevista no 

Decreto-Lei n°201, de 27 de fevereiro de 1967; 

IV — Ausência de conserto do veículo Fiat Ducato — Ano 2012 — Placa 

DJM 7518, que restou caracterizada a prática de irregularidade, já que 

referido veículo não fora consertado, sendo apenas emitida nota fiscal 

de conserto do mesmo, constituindo infração político-administrativa, 

prevista no Decreto-Lei n°201, de 27 de fevereiro de 1967; 

V - Irregularidades na contratação da empresa Thais Rodrigues —ME, 

que concluiu pela Condenação do Denunciado Prefeito Natanael 

Borges dos Santos, em que fora caracterizada a prática das seguintes 

irregularidades: a) uso de documentos falsos para descurnprir e 
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desfigurar a Lei Orçamentária Municipal do Exercício Financeiro, já 

que os serviços não foram realizados pela empresa contratada 

vencedora do procedimento licitatório, além de emitir aleatoriamente 

notas fiscais falsas em placas de veículos que não passaram pela 

oficina, burlando os índices constitucionais, como na educação e na 

saúde; b) prática de ato de sua competência contra expressa disposição 

de lei, contratando empresa incapaz de prestar os serviços, bem como 

a terceirização sem a devida autorização da municipalidade 

contratante; c) negligência na defesa dos bens, direitos ou interesses 

do Município, cometendo os crimes político-administrativos, previstos 

nos itens VI, VII e VIII, do Art. 4°, do Decreto-Lei n° 201, de 27 de 

fevereiro de 1967; 

VI - irregularidades pela Anulação de Empenhos, que concluiu pela 

Condenação do Denunciado Prefeito Natanael Borges dos Santos, que 

restou caracterizada a prática de irregularidades pela prática do crime 

de responsabilidade, por negligência na defesa dos bens, direitos ou 

interesses do Município, cometendo infração político-administrativa, 

prevista no inciso VIII, do Art. 40, do Decreto-Lei n° 201, de 27 de 

fevereiro de 1967. 

DECRETA: 

Artigo 1°. Fica declarada a cassação do mandato eletivo do Prefeito 

Municipal de Pontes Gestal, Senhor NATANAEL BORGES DOS SANTOS, em 

virtude do reconhecimento de procedência das imputações contidas na Denúncia 

protocolizado por cidadão Processo n° 01/2019. por infrações politico-administrativas. 

prevista nos incisos VI, VII e VIII, do Artigo 4°, do Decreto-Lei n° 201/67. 

Parágrafo Único. Em decorrência, fica declarado VAGO o cargo do 

Prefeito do Município de Pontes Gestal. 
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Artigo 2°. Fica CONVOCADO o atual vice-prefeito, Senhor 

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO, portador do RG n° 29A39.596-X SSP/SP. 

CPF/MF n° 260.084.738-33, para tomar posse ao cargo de Prefeito do Município. 

Artigo 3°. Em consequência, seja comunicada a Justiça Eleitoral, para 

os efeitos do Art. 1°,1, "c", da Lei Complementar n° 135, de 4 de junho de 2.010. 

Artigo 4°. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Pontes Gestal, 03 de maio de 2.019.- 

SIDNILSON DOS REISW9K1ZJE CARDOSO 

Presidente da Câmara 
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