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Aos 8 de agosto de 2016, nesta cidade de presidenê prudente, Estado de São
Paulo/SP, na Central de Conciliação da Subseçáo Judiciária, onde se
encontram presentes o Julz Federal coorderador em exércíclo, Dr. Lulz

Augusto Iamassaki Floreatlnt, o(a) conciliador(a) Rita r de cássia Estrela
Balbo e o Ministério Púbüco Federal, representado pelo procurador da
República, Dr. Tlto Lívlo Scabra. Apregoadas as partes, anota-se a presença
da parte ré, Município de Taciba, neste ato representada pelo seu a{vogado,
Dr. Acirianc Gimenez stuani, oAB/sP N" 137.76s. pelo advogado íoi requerida
a juntada da procuração, o que foi deferido pelo MM. Juiz Federal. Iniciados os

trabalhos. foram as partes instadas à composição do litígio pela via
conciliâtória, bem assim alertadas sobre a conveniência da referida forma de
solução, seja por sua maior qgilidads, seja pela melhor potencialidade de
paciÍicaçáo do conflito trazido aJuizn.
Por este instrumento, o

intermédio do Procurador da Repúbüca
cornpromiteflúe e o MUNICFIO pp t
, pessoa jurídica
público interno, sediado na Praça Padre 'elü, n' 8O, em Taciba/SP,
nominado comprotnissôdo, celebram
presente ACÚ.RIX)
reconhecimento expresso da
pública reglstrada sob n' OO055Ol

com

dos pedidos formulados na

civil

16.403.6112, em curso

a3"

Vara Federal da 12" Subseção
em Presidente Prudente,
a homologaçáo do acordo abaixo descrito,
do mérito e
extinção do processo, com funda:nento no
do Código de
Processo Civil.
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A PARTE RÉ reconhece, sem qualquer objeção, a obrigaçáo

de

dar cumprimento integral as disposiçóes da I*i 12.527 /201f (ki de Acesso à
Informaçáo), Lei ComplemeÍrtar n" l3l l2OOg (l,ei da Transparência), ki
Complementar n" 101/2OO0 (Lei de Responsabilidade Fiscal - artigos 23, §3o,
inciso I, 4A e 491e Decreto n'7.185/2O1O, de modo a garantir os mecanismos
de acesso à informação e controle social.

A PARTE RÉ reconhece como instrumento garantidor da
transparência da gestáo fiscal a "liberacáo ao pleno conheci.mento e
acompanha.mento da aociedade. em temDo real. de informaÇões
pormenorizadas sobre a execucão orcamentária e financeira. em meios
eletrônicos de acesso púbüco", ê à "adoção de sistema integrado de
âdministração finaaceira e controle, que deve atender a padráo minimo de
qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48A' (art. 48, parágrafo único, inciso II e III da ki Complementar n. 1Oi/2OOO);
Â PáRTE RÉ reconhece que a referida llberação em tempo real
consiste na "disponibilizaçáo das informações, em meio eletrônico que
possibilite amplo acesso púbüco, eté o Drimeiro dia útil subseouente à data do
reeistro contábil no respecúvo sistema", no§ tertnos do art. 2", § 2", 1I, do
Decreto

n'

7.185/201O;

A PARTE RÉ reconhece que a
acesso a informações deve contemplar: "I
praticados pelas unidades gestoras no

momento de sua realizaçâo, com
referentes ao número do
serviço prestado, à pessoa {isica
quando for o caso, ao procedimento

e disponibilizaçáo de
todos os atos
da execução da despesa, no

disponibilizaçáo mínima dos dados
processo, ao bem fornecido ou ao
juridica beneficiá,ria do pagamento e,
rcaliqadoi II - quanto à receite:

o lalçamento e o recebimento de todà

receita .das unidades gestoras,

inclusive referente a recursos extraordinários.

A PARTE RÊ recoahece também, que,
II e III da I*i t" 12.527 /2011 (l,ei de Acesso à

com o art. 6", I,
aos órgáos e
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entidades do poder público, observadas as nomras e procertimentos específicos
aplicáveis, assegurar a: I - gestáo transparente da informação, propiciando

amplo acesso a ela e sua divulgaçáo; II - proteçáo da informação, garantindose sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III - proteçáo da
informação sigilosa e da informaçáo pessoa-I, observada a sua disponibilidade,
autenticidade, integridade e eventual restriçâo de acesso";

A PARTE RÉ reconhece que, em conformidade com o disposto
no art. 7" da Lei n" 12.527 l20ll, "o acesso à informação de que trata esta Lei
compreende, entre outros, os direitos de obter: I - orientaçáo sobre os
procedimentos para a consecuçáo de acesso, bem como sobre o local onde
poderá ser encontrada ou obtida a informação elmsjada; (...) ry - inforrnação
primária, íntegra, autênüca e atualizada; (...) VI - informaçáo pertinente à

administracáo

do patrimônio púbüco, uülização de recursos públicos,

licitaçào, contratos administrativos", entre outros;

12.527

A PARTT RÉ, reconhece que, nos termos do art. 32 da Lei n"
/2Ol1, "constituem condutas ücitas que easelan reroonsablüdade

do aeente público ou militâr: I - recusar-se a fornecer informacáo requerida
nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-

A PARTE RÉ reconhece

que,

dos

prazos previstos no art. 73-B da LC n", l0l /2OOO, a Prefeitura M
Taciba não vem cumprlndo
as dlsetrizes legalr dc
Infornração e aão possul Portal de Traneparêncla adequado à
legal.

A PARTE RÉ reconhece
disposiçÕes do art. 48, parâgraÍo

município que náo

e art. 48-A

divulgando em site da internet informações
orçamentária e financeira municipal, pode Íicar,
receber transferências voluntárias (arts. 23, §3.,
LRF);

.f;

da

de
a

prir

as

lot/2OOO,
a execução

Iei, impedidos de

3"; e 73-C, todos da
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AS PARTE RÉ reconhece que uma vez implementada a vedaçáo
ao recebimento de transferências voluntárias, a conduta do gestor púb1ico que

insistir no recebimento de tais verbas poderá sinalizar a prática do tipo Xrenal
descrlto no att. 1", lnclro §III, do Decreto-Lel f 201167 (Art. 1" Sáo
crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, sujeitos ao julgamento
do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos
Vereadores: (...) XXIII - reaiizar ou receber transferência voluntária em
desacordo q66 liÍnifs ou condiçâo estabelecida em lei. (Incluído peia Lei
1O.O28, de 2OOO);

DIAI{TE DO RECONHECIMENTO JURÍDICO DOS PEDIDOS
FORMULADOS e COIISIDERÁIIDO a intençáo do atual prefeito de Taciba-SP
de se adequar aos comandos contidos nas referidas regrast em prol da
transparência administrativa e da facilitaçáo ao público em geral ao acesso à
informações de interesse coletivo/geral ou particular, celebram o presente

ACORIX, JIIITICIAL, nos autos da Açáo Civil Pública n' OO055O 144.2016.403.6112, com eficâcia de título executivo judicial nos seguintes
termos:

I

-

Obrlgações:

a exlgencla
necessarlas ao controle da
Taciba, na qualidade de

CÉusula PRIMEIRÂ
constitucional de publicizaçâo das
gestão dos recursos públicos, o
C O MPRO MIS

obigações:

SÁRIO os sume a.s

encontradas no sítio eletrônico já

1) Regularizar as
implantado, de links que não
arquivos corrompidos), e

disponíveis para consulta (sem registro ou
VER, no praz.o de 9O ínoventa) dias, a correta

implantaçáo do PORTAL DA

n" l3l /2009 e na lei no

Considerando

ARÊNCIA, previsto na Lei Complementar
12.5

201 1,

inseridos, e atualizados em tempo
diplomas legais e no Decreto n" 7.tas
atendimento aos seguintes pontos:

'Àsegurando que neie estejam
nos mencionados

/

7o), inclusive com o

/;
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A) CORRETA MANUTENÇÁO DO PORTAL DA TRÂNSPARENCIA,
previsto na Lei Complementar l3L / 2OO9 e na Lei n" l2.S2Z /2OIL,
assegurando que sejam mantidas inseridas e atualizadas. eE tempo real, âs
seguintes informações exigidas por lei:

1.

manutençdo do utebsíte d.o portal da transparência

do município hüp://ututo.taclba.sp.goa.br/, nos tennas do AAigo 48, II, da LC
101/2OOO e Artigo 8", §2", daLei 12.527/2Oj1;
dí.sponibilizaçã.o

de fenamenta de pesquisa de

conteúdo que perrnita o acesso à informação de forma objetiua, transparente,
clora e: em linguagem de fácil compreensão, nos tennos do Artigo 8o, §S", Inciso

I, da Lei 12.527/ 2011);

'

possíbilidade de enuio de pedidos de informaçno de
fonna eletronica (z-SIC), nos termos d.o Artigo 1O", § 2., da Lei 12.527/ 11);

:

nã.o exigência

de identificaçao do requerente que

inuiabilize o pedido de acesso à informaçoo, nos tennos do Artigs 10., § 1", da
Lei 12.527/ 1 1;

B)

REGULARIZAÇÃO

no

dAS

já implantado, de links que náo
(sem registro ou arquivos corrompidos) assegurando que
inseridos, e atualizados em tempo
os dados previ
eletrônico

sítio

consulta
estejâÍn

a

seguir

mencionados:

quanto à
atualizada.s incluin-do natureza, ualor
termos do Artigo 48-A, Inciso II, da
Decreto 7.185/ 201O;

2)

quanto

à

a

disponibili.zaçõ.o

preuisão

e

atualizados relatiuos aos seguintes ítens,

r:.r.s

informações

ualor

1O1/20OO e Artigo

despesa,

,t'..

nos

Inciso

de

II,

do

dados

Artígo 7", Inciso I,
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ualor do emperúa;
ualor da liqtidaçdo;

fauorecido;
ualor do pagamento;

1)

de

informações concernentes a
proedimentos lícitatórios, nos tennos do Attigo 8", § I " Inciso IV, da Lei
disponíbilização

12.527/2O11, am os seguintes

!
!
:J

íúens.'

íntegra dos edüais de ücitaçdo;
resubado dos editais de licitaçdo;
contraÍos

ta

íntegra;

1)

disponibilizaçã.o

da.s segaintes

informaçoes

con@rrTenles a proedimentos licitatários, nos tennos do Artigo 8", § f ", Incíso IV,

da

t
\
>t
!
s

lzi

12.527/ 2O11

e

Artigo 7", Inciso I, alínea "e", do Decreto n" 7.185/ 2O1O:

md.alidaáe;
d.ata;
valoG

número/ano do editaN
objeto

1)

apresentação:

das prestações d.e antos (Relatóio de Gestao) do ano anterior, nos
termos do ArTigo 48, caput, da LC 1O1/ 2OOO;
(RRO) dos últimos 6
do Relatóio Resumido da Exeançao
'o1/
meses, nos termos do Artigo 48, caput, da LC
2000);
do Relatôio de Gestão Fi.scal (RGF)
últimos 6 meses, nos termos do
Artigo 48, capt:t, da LC 1O1/200O;
\l do relatóio estatístico contendo a
de pedidos de infonnaçdo
recebidos, atendidos e indeferidos, bem
informaçoes genéicas sobre os
solicitantes, nos termos do Artigo 3O, inciso
Lei 12.527/2O11;

2)

respeito do Seruiço de
Informações ao Cidadao, nos termos do Artigo 8o, §..1 o, lnciso I, c/c Artigo 9o,
inciso I, da Lei 12.527/

s
!

indícação

7

no

srle

7, que deue conten

indicação precisa no site

d.e

funcionamento de um

SIC

f.sico;

índicação do órgao

L

'

!
!
!

'.',.

,

\
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indicaçao de endereço;
indicaçoo de telefone;
indícaçao dos horaios de funcionamento;

1)

apresentar possibilid.ade de

acompanham.ento

posteior da solicitaçao, nos termos Artigo 9", inciso I, alínea "b" e Artigo

1O., §

20 dq Lei 12.527/ 2O1 1;

2)

di.sponibílizar o registro das ampetêncías e estrutura
organi-z,acional d-o ente púbtico mtnicipal, nos termos do Artigo S,, s J ,, inciso I,
da Lei 12.527/

1

1;

3)

disponíbilizar endereps e telefoncs da,s respectiuo.s
unidades e horaios de atendimento ao públia, nos terrnos do Attígo 8", s 1",
incíso I, da Lei 12.527/ 11;

4)

rem nerdgão indiuidualizad.a por nome do
agente público, nos termos do Artigo 7", §2", incí,so W, do Dec:reto 7.724/2012 e
consoonte Decisao do STF no RE am Agrauo ARE 652777;
2f

diuulgar

a.

- F iscalização:

Cláusula SEIGITIIDA - Fica assegurado ao COMPROMITENTE e a
quaiquer órgão de controle ou cidadáo, o direito de

das obrigaçóes assumidas na

cláusula

prerrogativas legais a ser por ele exercido,
legislaçào federal, estadual e municipal vi
estabelecido que novas avaliações dos portais
uülizadas pelas preíeituras seráo realizadas, a

com base no checklist elaborado

das

decorrência da

da

tes. Para ta-I, frca d

jâ

ferrar:oentas de

pela

período de 6 (seis)

4 da ENCCL,A,
n" 12.527 /2Q11 da I-i

unicamente quesitos legais, colhidos da Lei
Complementar n" 137 /2OO9 e do Decreto n" 7.1A5/
3)

- InadimpleÍneato:

Cláusula TERCEIRÂ - O não
das obrigações assumidas, dentro dos prazos
Município COMPROMISSÁRIO ao pagamento de

ou integra.l
sujeitará o
no valor de

PODER JUDICIÁRIO

.

JUSTIçA FEDERAL
Seçáo Judiciária do Estado de São Paulo
124 Subseção Judiciáía - Presidente Prudente
Central de Conciliação
Processo n. 000550148.2016.403.61 12

RS I.OOO,OO (um mit reais), por dia de atraso, Íros termos do artigo 5",
parâgrafo 6" da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, além das demais
responsabilidades legais cabiveis.
A multa deverá ser paga no prazo de
15 (quinze) dias, contados da data da ciência da notihcaçáo expedida pelo
Juízo, ao final do qual serão acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao
Parágrafo prlmelro

-

mês, sem prejuíz,o da correção monetária.

Parágrafo 3eguldo - O pagamento da multa será feito
mediante depósito em favor do Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos
(FDDD), sem prejuízo de que 3O7o (trinta por cento) do valor deva ser arcado
pelas autoridades administraüvas que forem diretamente responsáveis pelo
descumprimento do acordado, ou seja, da autoridade que tiver tido conduta
ativa ou omissiva deterniÍrante para o descumprimento das cláusulas aqui
acordadas.

Parágrafo tercelto - Ficam os representantes

do

Município desde já cientes que eventual desembolso de recursos públicos por
conduta a eles atribuída, ensejará responsabilidade por ato de improbidade
administrativa para devido ressaÍcimento de dano provocado ao erário, nos
termos do artigo 37, da Constituição Federal e Artigo 11, Incisos II e IV, da Lei

8.42911992, sem prejuízo de sua apuração na esGra crimina.l, nos termos do

arligo

l',

Incisos VI e VII, do Decreto-Iri n" 2Ol

Paúgrafo quarto

ou caso fortuito

-

devidamente

previstas e poderá haver aditamento do

Em

/l

motivo de força maior
não incidiráo as sançÕes aqui
Acordo .ludicial.

Parâgrafo quhto - A execuçáo da multa não exclui a
execuçáo da obrigação de fazer
neste termo na hipótese de
descumprimento total ou parcial do presente
, ou se este, em razáo de
ou insuÍiciente para a
outras circunstáncias, vier a revelar:-se
efetiva proteção do patrimônio público e social.

4l-EflcáctaeErecução:

L

:
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Cláusula QUARTA - Nos termos do artigo lSB do Código de
Processo Civil de 1973, aÍtigos 190 e 20O do Código de processo Civil de 2OlS,
e artigos 15 a t7 da Resoluçáo número 118 do Conselho Nacional do
Ministério Público, de 1" de dezembro de 2014, as partes s€ clmprometem a
observar as condutas e regras de proceditnento contidas em tais dispositivos,
que deverão incidir na tra'nitação de quaisquer ações e processos de
conhecimento, cautelares ou executivos que venham a ser instaurados lrcrante
o Judici;irio para impugnar, anular, rescindir, adaptar, rediscutir ou negaÍ
efeitos, total ou parcialmente, com relação ao presente ACORDO JUDICIAL.

Cláusula QITINTA - As partes concorda:o. que a juntada de
extrato impresso do uebsite <http: / /wrrç.teclba.ro.gov.br/> fará prova do
cumprimento, ou náo, das obrigações assumidas na cláusula primeira do
presente Acordo Judicia.l.

Cláusula SE)KTA - Fica acordado entre as partes que o presente
ACORDO JUDICIAL será pubücado integ:al'n611ç no uebsite do município e

ali será mantido.
5)

- Disposiçõec naab e vlgêncle:

Cláusula SÉIrUA

- O

presente ACORDO JUDICIAL náo

sutrstitui, altera ou revoga qualquer outÍo anteriormente

Cláusula OITAVA - O presente
indeterminado, vinculando as adninistraçóes fu

A seguir, o(a) Conciüador(a) conclamou a presença do
Coordenador em exercício da Cecon para
o IúM. Ju

Juiz

" Vistos. Tratao cumprimento de

ação civil púb1ica, pela qual o MPF/autor
legais e obrigatórios das Leis de Acesso à
descritos na inicial, a serem cumpridos pelo
trámite, foi designada a presente audiência de
livrenrente manilt.stackr intenção de pôr termo à lide,
recipr-ocas ercima referidas, das quais foram amplamente

ú

paÍtes
ao que

ri-t{
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acresço estarem as respectivas condições em consonância com os prinr:í1;ios

grrrais que regem as relações obrigacionais, hoaologo a transaçáo e julgo

extlato o felto, com rerolução do mérlto, tto! terr[os do art. 487,III, "!r",
Novo Códlgo de Processo Clvll e da Resolução a. 392, de 19 de rnarço de
2O1O, do Egrêgto Concelho de Admlnlstraçâo do Tribunal Regional
Federal da 3'Regiâo. Aguarde-se noticia de cumprimetrto clo acorclo. r.icvcudc
Ílos autos, no praz() dc 90 (noventÍr) dias.
-se vista ao Ministério Público Fedcreú,

o município de T

Com ou
,:lecorrido
(frTI ât-l

prazo mencionado.

as partes sáo in

-se na Cecon. Desta decisão, ptrblicacla

e desistem dos prazos ptrra er.trlttais

retorÍrem os autos à Vara de
Cumprida a audiência de
dando-se baixa no sistema. por estaÍem em perl-eito acordo, ;rssinam
de Cássia Estrela Balbo, nomeado(a)
termo. Nada Mais. Eu,
a), digitei e subscrevo.

.,UIZ FEDERAL:

MINISTÉRIO PÚBLICO

\..
ADvoGADo(A) pARrE

CONCILIADOR(A)

{>à*

