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PROCESSO: TC-003659/026/07. 
 
INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE UBATUBA. 
 
RESPONSÁVEL: RICARDO CORTES. 
 
ASSUNTO: Contas do exercício de 2007. 
 
ADVOGADOS: Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes – OAB/SP 

nº 242.953, Luiz Silvio Moreira Salata – 
OAB/SP nº 46.845, Luiz Bitetti da Silva – 
OAB/SP nº 84.009 e outros. 

 
 

Vistos. 
 
 

O Excelentíssimo Senhor Romerson de Oliveira, 
atual Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba foi 
notificado a adotar as providências necessárias visando a 
adequação do quadro de pessoal, de acordo com a 
determinação da E. Primeira Câmara, e para que igualmente 
informasse a esta Corte as medidas adotadas, no prazo de 30 
(trinta) dias, consoante se infere à folha 225. 

 
Consoante requerido às fls. 228/230, foi 

deferida a prorrogação de prazo por mais 60 (sessenta) 
dias, nos termos do despacho de fls. 231, publicado no 
D.O.E. em 23/07/2011. 

 

O prazo concedido transcorreu in albis. 
 
Neste contexto, a ausência de atendimento à 

determinação da E. Primeira Câmara, por parte da Câmara 
Municipal de Ubatuba, está a configurar a hipótese do 

artigo 104, inciso III, da Lei Orgânica desta Corte [Art. 

104 – O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 

2.000 (duas mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado 

de São Paulo (UFESP) ou outro valor unitário que venha a 

substituí-la, aos responsáveis por: ... III – não 

atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, de 

diligência do Conselheiro Relator ou do Conselheiro 

Julgador Singular, ou de decisão do Tribunal de Contas.]. 

 

“In casu”, levando em consideração os 
princípios da legalidade, proporcionalidade e da 
responsabilidade pessoal, bem como a gravidade da omissão 

verificada, a quantificação da pena de multa em 500 
(quinhentas) UFESP´s à autoridade responsável é a 
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importância que demonstra a justa medida para o caso em 
apreço. 

 

Ante o exposto, APLICO ao SENHOR ROMERSON DE 
OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, multa 
no valor correspondente a 500 (quinhentas) UFESP´s, em face 
da ausência de cumprimento de determinação da E. Primeira 
Câmara, tipificada nos termos do contido no artigo 104, 
inciso III, da Lei Orgânica desta E. Corte. 

 

Outrossim, NOTIFIQUE-SE o Presidente do 

Legislativo, o SENHOR ROMERSON DE OLIVEIRA, para que no 

prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências 
necessárias à adequação do quadro de pessoal, de acordo com 
a determinação da E. Primeira Câmara e informe a esta Corte 
as providências adotadas, sob pena de repetição e 
agravamento na aplicação das sanções previstas nos artigos 
101 e 104, da Lei Complementar nº 709/93. 

   Publique-se. 
 

 Oficie-se ao SENHOR ROMERSON DE OLIVEIRA, 
Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, 
encaminhando-lhe cópia desta notificação. 

 Transitada em julgado, oficie-se ao SENHOR ROMERSON 
DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba, 
nos termos do Artigo 86, da Lei Complementar Paulista 
nº 709/93. 
 No caso de ausência de pagamento, adotem-se as 
medidas cabíveis, para a execução do crédito. 
 

   G.C., em 10 de outubro de 2011. 
 
 
 

EDUARDO BITTENCOURT CARVALHO 
    CONSELHEIRO 
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