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P A R E C E R 
TC-002506/026/15 
 
Prefeitura Municipal: Caraguatatuba. 
Exercício: 2015. 
Prefeito: Antonio Carlos da Silva. 
Advogados: Claudia Rattes La Terza Baptista 
(OAB/SP nº 110.820), Monica Liberatti Barbosa 
Honorato (OAB/SP nº 191.573) e outros. 
Acompanha: TC-002506/126/15. 
Procurador de Contas: João Paulo Giordano 
Fontes. 
Fiscalizada por:    UR-7 – DSF-II. 
Fiscalização atual: UR-7 – DSF-II. 
 

ITENS RESULTADOS 

Ensino 31,90% 

FUNDEB  95,43% - falta de comprovação da 
utilização da parcela diferida no primeiro 
trimestre de 2016  

Magistério 83,85% 

Pessoal 40,15% 

Saúde 26,01% 

Transferências ao Legislativo 5,02% - Regular 

Execução Orçamentária Superávit de 8,24% = R$ 41.201.088,08 

Resultado Financeiro Positivo = R$ 113.954.847,15  

Remuneração dos Agentes Políticos Regular 

Ordem Cronológica de Pagamentos Regular 

Precatórios Regular 

Encargos Sociais Regular 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDA a E. Primeira Câmara do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 26 de setembro de 2017, 
pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Presidente e Relator, 
e Cristiana de Castro Moraes e do Substituto de Conselheiro Márcio 
Martins de Camargo, em face das falhas constatadas nos autos, 
indicadas no voto do Relator e, na conformidade das correspondentes 
notas taquigráficas, emitir parecer desfavorável à aprovação das contas 
da Prefeitura, exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este 
Tribunal. 

Recomenda ao Chefe do Executivo o que segue: 
limite a autorização contida na LOA para a abertura de créditos 
adicionais suplementares a patamar compatível com a inflação estimada 
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par o período; continue implementando os mecanismos de cobrança da 
Dívida Ativa; providencie a elaboração de relatórios periódicos pelo 
Controle Interno, em observância ao artigo 74 da Constituição Federal; 
adote medidas a fim de sanar as inadequações levantadas pela 
Fiscalização Operacional do Ensino, bem como garanta que o Conselho 
de Alimentação Escolar atue de acordo com suas atribuições; atente ao 
limite prudencial relativo aos Gastos com Pessoal, em atendimento ao 
parágrafo único, do artigo 22 da Lei Complementar nº 101/00; registre 
corretamente os dispêndios efetuados com recursos de royalties e 
multas de trânsito; cumpra fielmente os preceitos da Lei Federal nº 
4.320/64 e do Comunicado SDG nº 19/2010, quando da realização de 
adiantamentos, a fim de garantir transparência, economicidade e 
razoabilidade aos gastos públicos; obedeça os mandamentos da Lei 
Federal nº 8.666/93, nas futuras licitações e contratos levados a efeito, 
especialmente no que concerne à instrução dos procedimentos e 
observância dos prazos de vigência e prorrogação dos ajustes; alimente 
o Sistema AUDESP com dados fidedignos, em atenção aos Princípios da 
Transparência e da Evidenciação Contábil. 

Determina a formação de autos próprios, para 
tratar de matéria relativa ao exame do assunto contido no subitem 
C.1.1, “a” (fls. 170/171), referentes às contratações de artistas para 
realização de shows por meio de intermediário detentor de “carta de 
exclusividade” para o dia do evento (fls.120/125 do Anexo I), em 
desatendimento ao que dispõe o artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93. 

Determina, por fim, o envio de cópia dos autos 
(item B.5.3.2. – Pagamento de Pensões, fls. 167/168 - Volume I, fls. 
364/367 do Anexo II, fl. 435 do Anexo III e fl. 585 do Anexo IV) ao d. 
Ministério Público Estadual, para avaliação da constitucionalidade dos 
dispositivos da Lei Orgânica do Município de Caraguatatuba, que 
estabelece o pagamento de pensão vitalícia a ex-Prefeitos e seus 
familiares. 

Presente na sessão o Procurador do Ministério 
Público de Contas Rafael Antonio Baldo. 

O processo ficará disponível aos interessados 
para vista e extração de cópias, independentemente de requerimento, 
no Cartório do Conselheiro Relator. 

Publique-se. 

São Paulo, 19 de outubro de 2017. 
 
 
 
RENATO MARTINS COSTA                         PRESIDENTE E RELATOR 


