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P A R E C E R 
TC-000310/026/14  

 
Prefeitura Municipal: Paranapanema. 
Exercício: 2014. 
Prefeito: Antonio Hiromiti Nakagawa. 
Advogada: Jéssica Rossetto de Oliveira 
(OAB/SP n°352.596), 
Júlio Cesar Machado (OAB/SP n°330.136), 
Jeferson Gonzaga (OAB/SP n°307.936), Daniela 
Francine Torres Ferria (OAB/SP n°202.802) e 
outros. 
Acompanham: TC-000310/126/14 e 
Expedientes: TC-033989/026/14, TC-
000552/016/14, TC-041838/026/15 e TC-
000087/016/15. 
Procurador de Contas: Rafael Antonio Baldo. 
Fiscalizada por:    UR-16 – DSF-I.    
Fiscalização atual: UR-16 – DSF-I. 
 

ITENS RESULTADOS 
Ensino 28,04% 

FUNDEB  100,00% 

Magistério 72,26% 

Pessoal 50,01% 

Saúde 27,94% 

Transferências ao Legislativo 3,91% 

Execução Orçamentária Déficit de 7,30% - R$ 4.148.718,53 

Resultado Financeiro  Negativo - R$ 5.946.207,95 

Remuneração dos Agentes Políticos Regular 

Ordem Cronológica de Pagamentos Relevado 

Precatórios Regular 

Encargos Sociais Regular 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDA a Primeira Câmara do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 5 de julho de 2016, pelo 
voto do Substituto de Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, 
Relator, e dos Conselheiros Edgard Camargo Rodrigues, Presidente e 
Cristiana de Castro Moraes, 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. 

Recomende-se à Administração o que segue: 
aprimore suas peças de planejamento, prevendo indicadores que 
permitam a real aferição do desempenho estatal; proceda à elaboração 
dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos, nos termos das disposições contidas respectivamente 
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nas Leis 11.445/07 e 12.305/10; adote medidas concretas destinadas 
ao pleno funcionamento do Sistema de Controle Interno, nos termos do 
artigo 74 da Carta Magna e das diretrizes traçadas no Comunicado SDG 
nº 32/2012; efetue o regular levantamento dos bens móveis e imóveis, 
nos termos do artigo 96 da Lei Federal nº 4.320/64; proceda ao 
controle dos gastos com pessoal, devendo o Município se adequar aos 
ditames legais, observando as vedações do parágrafo único, do artigo 
22 da Lei de Responsabilidade Fiscal; dê cumprimento à ordem 
cronológica de pagamentos; obedeça às disposições da Lei Federal nº 
8.666/93, nas futuras licitações e contratos levados a efeito; atente 
para as disposições contidas no artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, quando da apropriação dos gastos com ensino; adote 
iniciativas eficazes para fins de reversão e regularização das deficiências 
verificadas no item “Fiscalização Operacional das Redes Públicas 
Municipais de Ensino”; limite a autorização de abertura de créditos 
suplementares prevista na LOA a percentual compatível com a inflação 
prevista para o período, de acordo com a jurisprudência desta Corte; 
aprimore a harmonia entre as fases de planejamento e execução do 
orçamento, evitando a ocorrência de elevados percentuais de alterações 
orçamentárias; observe os preceitos contidos na Lei Federal nº 
4.320/64, especialmente quando da realização de despesas sob o 
regime de adiantamentos; efetue a correta contabilização do passivo 
judicial de precatórios no Balanço Patrimonial; obedeça ao que 
estabelece o inciso X, do artigo 37 da Carta Magna, quanto à Revisão 
Geral Anual;  no que concerne à declaração de bens dos Agentes 
Políticos; adote medidas no sentido da revisão de seu Quadro de 
Pessoal, especialmente no que tange aos cargos em comissão, 
adequando-o às exigências do artigo 37, incisos II e IX, da Constituição 
Federal, bem assim quanto à fixação das devidas atribuições (efetivos e 
comissionados); e obedeça às Instruções nº 02/08, no que concerne ao 
envio de documentos a esta Corte. 

Presente na sessão o Procurador do Ministério 
Público de Contas Thiago Pinheiro Lima. 

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

Publique-se. 

São Paulo, 26 de julho de 2016. 
 
 
 
EDGARD CAMARGO RODRIGUES                                  PRESIDENTE 
 
 
 
RENATO MARTINS COSTA                                                 REDATOR 


