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RELATÓRIO 
 

 
Em julgamento as contas da Câmara Municipal de 

Oriente, relativas ao exercício de 2014. 

Ao concluir o Relatório, a Unidade de Fiscalização 

constatou as seguintes ocorrências: 

CONTROLE INTERNO – falta de nomeação do responsável pelo 

Sistema; falta de elaboração dos relatórios periódicos. 

DEMAIS DESPESAS ELEGÍVEIS PARA ANÁLISE – deficiência no 

controle das ligações telefônicas; falta de formalização de contrato 

para manutenção e conserto de equipamentos.  

REGIME DE ADIANTAMENTO – informações insuficientes no 

preenchimento das prestações de contas e dos documentos fiscais 

apresentados; cupons fiscais sem indicação do comprador, endereço 

e CNPJ; concessão de adiantamento à agente político. 
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TESOURARIA – falta de formalização de contrato com instituição 

financeira para cessão da folha de pagamento.  

EXECUÇÃO CONTRATUAL – falta de informação nas notas fiscais 

para efetiva comprovação da execução1; gastos com publicação de 

matérias caracterizando promoção pessoal de agentes políticos; 

irregularidades na formalização dos termos aditivos e nos 

pagamentos de despesas sem a regular liquidação (contratos nº 

01/13 e 02/13). 

ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS – falta 

de criação do Serviço de Informação ao Cidadão. 

DISPÊNDIOS COM PESSOAL – equivalentes a 2,68% da Receita 

Corrente Líquida. 

DESPESA TOTAL - correspondente a 5,17% da Receita Tributária 

Ampliada do exercício anterior. 

GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO – representativo de 50,25% 

da receita repassada. 

FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA 

AUDESP – divergências na apuração dos gastos com Remuneração 

de Agentes Políticos, face ao empenhamento em “Vencimentos e 

Salários”. 

                                    
1 Contratada A. de Lima Rodrigues-ME 
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QUADRO DE PESSOAL – cargos comissionados criados e providos 

sem as características de chefia, direção ou assessoramento, 

correspondendo a 100% do total de vagas preenchidas no Quadro de 

Pessoal do Legislativo (reincidência). 

ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL – desatendimento às 

recomendações do Tribunal.  

EXPEDIENTE TC-2706/126/14 - trata do acompanhamento da 

gestão fiscal. 

Após regular notificação, houve apresentação da 

defesa de fls. 40/46, acrescida de documentos. 

A Assessoria Técnica propôs recomendações para 

os desacertos apurados nos itens: Demais Despesas Elegíveis para 

Análise; Adiantamentos; e Execução Contratual. 

No tocante ao Pessoal destacou que, a exemplo do 

constatado nas contas de 2010, 2011, 2012 e 2013, a Câmara 

mantém seu quadro funcional totalmente preenchido por servidores 

comissionados, cujas atribuições e atividades desenvolvidas não se 

coadunam às excepcionalidades previstas no inciso V, do artigo 37 da 

Constituição Federal.  
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Informou que a origem reconheceu o quanto 

apontado e noticiou a regularização da matéria iniciada por meio do 

Projeto de Resolução nº 03/20142, propondo o acompanhamento pela 

Fiscalização. 

Assim, com o aval de sua Chefia, opinou pela 

regularidade do quanto examinado. 

Por outro lado, o d. Ministério Público de Contas 

opinou pela decretação da irregularidade das contas, em razão das 

seguintes ocorrências: reincidência no controle ineficiente das 

ligações telefônicas; gastos com publicações realizados com 

características de promoção pessoal; desproporcionalidade entre os 

cargos em comissão ocupados (04) e os efetivos (todos vagos); 

existência de cargos em comissão cujas atribuições não se coadunam 

com os cargos de direção, chefia, e assessoramento; e reincidência 

no descumprimento das recomendações do Tribunal. 

SDG acompanhou as Assessorias Técnicas e opinou 

pela aprovação das contas da Câmara Municipal de Oriente. 

Registrou que a análise dos julgamentos dos 

exercícios anteriores indicou que a Câmara foi alertada apenas uma 

vez (contas de 2010) em relação aos desacertos ocorridos no Quadro 

                                    
2 Fls. 67/72 
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de Pessoal e no controle das ligações telefônicas, já que as contas de 

2012 foram apreciadas em 16/02/2016. 

É o relatório. 
E
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VOTO 
 

 
A despesa total do Legislativo (5,17%) e os 

dispêndios com folha de pagamento (50,25%) atenderam às 

determinações estabelecidas no artigo 29-A, inciso I, § 1º, da 

Constituição Federal e os gastos com pessoal (2,68%) observaram ao 

disposto no artigo 20, inciso III, alínea “a”, da Lei Complementar nº 

101/00. 

Diante desse panorama e levando em conta que as 

falhas apuradas durante a instrução são de natureza formal ou não se 

revestem de gravidade que comprometa os demonstrativos, com a 

devida vênia do pronunciamento do d. MPC, meu entendimento se 

coaduna com as manifestações de ATJ e da SDG. 

No tocante às despesas com ligações telefônicas, a 

Câmara Municipal despendeu o montante de R$ 2.771,75, com média 

mensal no valor de R$ 230,98, gastos razoáveis segundo as 

alegações defensórias; no entanto, a Fiscalização impugnou a falta de 

registros de ligações em alguns meses, o que deve ser regularizado 

pela origem e verificado oportunamente em próxima inspeção in loco. 
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Com relação aos Adiantamentos, ainda que 

tenham sido observados alguns desacertos3 em sua formalização, 

tenho que os mesmos possam constituir objeto de recomendações à 

origem, considerando, ainda, o pequeno vulto4 dos valores 

despendidos e a existência de comprovação dos gastos realizados. 

Nesse sentido, caberá à Administração dar fiel 

observância aos ditames contidos na Lei nº 4.320/64 e no 

Comunicado SDG nº 19/2010, além de se abster de conceder 

adiantamentos a agentes políticos. 

No tocante às falhas formais apuradas pela 

Fiscalização na execução contratual dos ajustes nº. 01 e 02/2013, 

especialmente quanto aos dois pagamentos citados em 16/04/2014 e 

18/11/2014, nas quantias de R$ 1.273,80 e R$ 1.271,68, acolho os 

argumentos defensórios de que constituíram fatos isolados e 

ocorreram por falhas no Setor da Tesouraria da Câmara Municipal, 

sem prejuízo de propor severas recomendações para que doravante 

cumpra rigorosamente os preceitos constantes na Lei nº. 8.666/93, 

inclusive quanto aos aditamentos contratuais. 

                                    
3 Falta de motivação e/ou finalidade Prestações de Contas; notas fiscais 

preenchidas genericamente, somente com as descrições “despesas” ou “refeições”, 

não discriminando o produto consumido, a quantidade e os valores desses gastos, 

além da ausência da razão social e do endereço da Câmara. 

  
4 Total de R$ 3.708,94, relação à fl. 73. 
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Igualmente, quanto aos gastos imputados pela 

Fiscalização como de promoção pessoal dos agentes políticos, me 

parece que a defesa tem razão quando informa que o contrato 

executado trata de despesas com publicações de atos oficiais e que 

as divulgações de fotos e nomes dos Vereadores são matérias 

postadas pelo próprio Jornal, o que me leva a desconsiderar o 

apontamento.   

Relativamente ao Quadro de Pessoal5, a 

Fiscalização destacou a composição majoritária por cargos 

comissionados, bem assim que as atribuições dos cargos de 

Assessores Legislativos e Advogado não se tipificam como de direção, 

chefia e assessoramento. 

Especificamente sobre as atribuições do cargo de 

Assessor Jurídico, registrou que por meio do Ato nº 02/2014 foram 

definidas atribuições para Advogado, função de natureza técnico-

científica, inerente, portanto, a cargo de provimento efetivo, que 

demanda prévia aprovação em concurso público para o respectivo 

preenchimento.   

 Sobre o assunto, o Presidente da Câmara anunciou 

que foi editado o Projeto de Resolução nº 03/2014, criando 02 (dois) 

                                    
5 Quadro de Pessoal composto por 04 cargos em comissão (01 Diretor Legislativo, 

01 Assessor Jurídico e 02 Assessores Legislativos). 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO CONSELHEIRO REN ATO MA RTINS COS TA

 

 9 

cargos efetivos de Auxiliar Administrativo, com atribuições definidas e 

requisitos para provimento, buscando com isso e dentro das 

necessidades e especificidades do Órgão regularizar tal aspecto 

administrativo.   

Penso que as justificativas podem ser aceitas, 

especialmente em razão das medidas adotadas para readequar o 

Quadro de Pessoal pelo Responsável; no entanto, deve o 

Administrador buscar a proporcionalidade entre o número de cargos 

efetivos e em comissão, na medida em que estes últimos devem 

constituir exceção, conforme a regra inserta no inciso V, do artigo 37 

da Carta Magna. 

Mais que isso, as atribuições do referido cargo de 

Assessor Jurídico efetivamente denotam a necessidade de 

desempenho de funções técnicas e perenes, devendo, portanto, ser 

exercidas por servidor efetivo, admitido mediante prévia aprovação 

em concurso público, conforme inteligência do artigo 37, inciso II, da 

Constituição Federal. 

Nesse sentido, recomendo que, além das medidas 

a serem adotadas acima delineadas, a origem passe a exigir 
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escolaridade compatível para os ocupantes de cargos em comissão, 

nos termos do Comunicado SDG nº. 32/20156. 

Por oportuno, importante consignar que o fato de 

existir recomendação sobre as impropriedades aqui tratadas nas 

contas de 2010, julgadas em 24/07/2012 e novas recomendações 

somente no exercício de 2016, haja vista o julgamento das contas de 

2012, penso que seria de extremo rigor considerar irregular situação 

recomendada apenas uma vez e em exercício muito anterior a gestão 

aqui analisada. 

A reforçar a assertiva, o registro que se encontram 

pendentes de julgamento as contas dos exercícios de 2011 e 2013, 

da Câmara Municipal de Oriente.  

Nessas condições e acolhendo as manifestações de 

Assessoria Técnica, sua Chefia e de SDG, com embasamento no 

artigo 33, inciso II, da Lei Complementar nº 709/93, voto pela 

regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de 

Oriente, relativas ao exercício de 2014, excetuados os atos 

pendentes de julgamento pelo Tribunal. 

                                    
6 8. as leis devem definir com clareza as atribuições e a escolaridade exigidas para 

provimento de cargos, especialmente os em comissão exclusivos de nível 

universitário.  
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Nos termos do artigo 35 da aludida legislação, 

considero quitado o responsável Daniel Henrique Moris.  

Recomende-se ao atual Chefe do Legislativo o que 

segue: nomeie ocupante de cargo efetivo para Responsável do 

Controle Interno e elabore relatórios periódicos; reveja a contratação 

e as despesas com manutenção de equipamentos; crie o Serviço de 

Informação ao Cidadão; informe dados fidedignos ao Sistema 

Audesp; regularize o Quadro de Pessoal; atente para o 

aperfeiçoamento da concessão e controle dos adiantamentos; cumpra 

a Lei 8.666/93 e, por fim, cumpra as recomendações do Tribunal. 

 
 

RENATO MARTINS COSTA 
CONSELHEIRO 

 


