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P A R E C E R 
TC-001756/026/12 

 
Prefeitura Municipal: Narandiba. 
Exercício: 2012. 
Prefeito: Enio Magro. 
Períodos: (01-01-12 a 07-03-12) e (23-03-12 a 
31-12-12). 
Substituto Legal: Vice-Prefeita – Ceni dos 
Santos Magro. 
Períodos: (08-03-12 a 22-03-12). 
Acompanha: TC-001756/126/12. 
Procurador de Contas: João Paulo Giordano 
Fontes.   
Fiscalizada por:    UR-5 - DSF-II.  
Fiscalização atual: UR-5 - DSF-II. 

Execução Orçamentária: déficit de 5,26% - R$ 1.198.869,24 
(justificado) Aplicação ensino: 30,48% Magistério: 74,70% FUNDEB: 
100% Despesas com pessoal: 45,25% Aplicação na Saúde: 21,14% 
Remuneração dos Agentes Políticos: em ordem 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 26 de agosto de 2014, 
pelo voto dos Conselheiros Renato Martins Costa, Relator, Cristiana de 
Castro Moraes, Presidente e Dimas Eduardo Ramalho, 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. 

Determina a formação de autos apartados para 
análise das seguintes despesas: adiantamentos, chamadas telefônicas 
realizadas por Maria José Caetano e pagamentos à empresa Globo 
Pesquisa Ltda. por prestação de serviços de consultoria técnica (subitem 
B.5.3 “a”, “b” e “c”, fls. 29/31 dos autos e fls. 77/80 e 90/94 do anexo I). 

Determina, ainda, a formação de termos 
contratuais para exame das seguintes matérias: a) contrato com a 
empresa Mart Plan S/S Ltda., cuja execução não restou comprovada e 
cujas despesas aparentemente não observaram o princípio da 
transparência (subitem B.5.3 “c” fl. 30 e fls. 87/89 do anexo I); b) 
contratação de shows artísticos por empresário intermediário e sem 
comprovação da compatibilidade com os preços de mercado, precedida 
do processo de inexigibilidade nº 01/2012 (subitem C.1.1. “a”, fl. 36 dos 
autos e fls. 147/160 do anexo I); c) contratação de serviços e locações 
para realização de show, precedida do convite 32/2012 (subitem C.1.1. 
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“b”, fl. 37 dos autos e fls. 167/196 do anexo I); d) contrato nº 97/2012, 
firmado com a empresa Tiago Willian da Silva-Me (subitem C.2.3-01, fl. 
38 dos autos e fls. 197/204 do anexo I); e) contrato 254/2011 firmado 
com PRB Assessoria Empresarial S/S e aditamento (subitem C.2.3-02, fl. 
39 dos autos e fls. 212/217 do anexo II). 

Recomenda ao atual gestor as seguintes 
providências: edição dos planos municipais de saneamento básico e de 
gestão integrada de resíduos sólidos (Leis nºs 11.445/07 e 12.305/10); 
criação do serviço de informação ao cidadão (artigo 9º da Lei 
12.527/11); regulamentação do sistema de controle interno (artigos 31 e 
74 da Constituição Federal); busca do equilíbrio orçamentário (artigo 1º, 
§ 1º, LRF); observância dos artigos 30 e 68 da Lei Federal nº 4.320/64; 
abertura de créditos adicionais e mediante lei específica (artigos 37, 
“caput”  e 167, V, da Constituição Federal); agilização da cobrança da 
dívida ativa; observância das metas projetadas do IDEB em relação ao 
ensino fundamental; correta contabilização das despesas com merenda 
escolar; implantação de políticas públicas voltadas à redução das taxas 
de mortalidade infantil, bem como de mães adolescentes; obediência ao 
artigo 48, parágrafo único, I, da LRF e Comunicado SDG 19/10 
(adiantamento); observância da Emenda Constitucional nº 62/09 quanto 
aos precatórios; atendimento da Lei Federal nº 8.666/93; observância do 
artigo 37, XVI, da Carta Federal, evitando acúmulo de cargos por 
servidor municipal, bem como desvio de função; entrega tempestiva de 
documentos ao Sistema Audesp, nos termos das Instruções desta Corte. 

Por fim, considerando o noticiado descumprimento 
do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, determino o envio de 
cópias dos elementos contidos no item E.1.1 (fl. 45 dos autos e fls. 
250/252 do anexo II) ao Ministério Público Estadual, para eventuais 
providências de sua alçada. 

Presente na sessão a Procuradora do Ministério 
Público de Contas Renata Constante Cestari. 

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

Publique-se. 

São Paulo, 23 de outubro de 2014. 
 
 
 
CRISTIANA DE CASTRO MORAES                                   PRESIDENTE 
 
 
 
RENATO MARTINS COSTA                                                    RELATOR 


