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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
GABINETE DO CONSELHEIRO ROBSON MARINHO 

Segunda Câmara 
Sessão: 30/11/2010 
 
79 TC-000412/026/08 – CONTAS ANUAIS 
Câmara Municipal: Estância de Campos do Jordão. 
Exercício: 2008. 
Presidente(s) da Câmara: Ricardo Malaquias Pereira. 
Advogado(s): Luiz Alberto da Silva, José Carlos Freire de 
Carvalho Santos, Ricardo Malaquias Pereira Júnior e Francisco 
Luís de Miranda Granato. 
Acompanha(m): TC-000412/126/08. 
Auditada por:    UR-14 - DSF-I. 
Auditoria atual: UR-14 - DSF-I. 

Despesas: 
Totais do Legislativo (até 8%):  8,08% 
Folha de pagamento (até 70%): 41,46% 
Pessoal (até 6%):    2,37% 

 
Relatório 
 

 Em exame, as contas da Câmara Municipal de Campos do 
Jordão, relativas ao exercício de 2008, auditadas pela 
Unidade Regional de Guaratinguetá. 

 Observada a instrução processual aplicável à espécie, 
a auditoria, na conclusão de seus trabalhos, registrou 
ocorrências nos seguintes itens:  

Das Despesas 

- gastos empenhados em janeiro de 2009 (R$ 5.981,14), mas 
de competência de 2008, o que mascarou a realidade da 
despesa total da Câmara. Retificados os demonstrativos, a 
despesa total da Câmara alcançou a cifra de R$ 
3.897.095,66, elevando o percentual considerado pela 
origem para 8,09% e, portanto, ultrapassando o limite 
estabelecido no artigo 29-A, inciso I, da Constituição 
Federal;  
 
Documentação da Despesa 

- a edilidade adquiriu serviços e produtos sem submeter 
as despesas ao devido procedimento licitatório;  
- manutenção de reembolso1 de despesas pagas aos 
vereadores que, além de assemelhar-se à verba de 

                     
1
 Vereadores:  

Ricardo Malaquias Pereira  R$ 29.705,89 
Alfredo Conttini    R$ 16.953,00 
Celso da Silva    R$ 20.520,14 
Ivo Strass    R$ 19.500,00 
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gabinete, não atenderam aos princípios da legalidade, da 
impessoalidade e da moralidade.  
 
Dos Resultados 

- infringência ao disposto no artigo 42 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, uma vez que a administração 
empenhou em janeiro de 2009 despesas realizadas e 
vencidas em dezembro de 2008, demonstrando que não 
reservou suficiência financeira para custeio de gastos 
havidos no exercício.  
 
Encargos Sociais 

- não retenção e recolhimento da contribuição ao INSS 
devido sobre o pagamento dos subsídios dos agentes 
políticos; 
 
Pessoal 

- pagamento de horas-extras a servidores que ocupam 
cargos em comissão.  
  
Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do 
Tribunal. 
– não atendimento às recomendações exaradas em 
julgamentos anteriores.  
 

Após regular notificação, o responsável apresentou 
alegações de defesa.  

Em síntese, sustenta que:  

- deve integrar a base de cálculo para determinação do teto 
das transferências que a administração teria por direito as 
receitas advindas da Dívida Ativa Tributária;  

- todos os materiais e serviços adquiridos foram 
devidamente recebidos e utilizados. Exigir-se licitação 
para contratações de pequeno vulto seria inovar a 
legislação que normatiza os procedimentos desta espécie no 
universo das administrações públicas;  

- a Constituição Federal reconhece a autonomia do Poder 
Legislativo para dispor sobre sua organização interna. Com 
base nisso, houve a edição da Resolução 01/2007 com vistas 

                                                             
Pedro Carlos Rosdrigues  R$  2.005,38 
Roberto Hiroshi Abe   R$ 20.686,98 
Sebastião A. Bonifácio   R$ 17.942,86 
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a bem definir todas as despesas realizadas pelos agentes 
políticos;  

- o valor de R$ 5.981,14 refere-se às contas telefônicas 
com vencimento em dezembro/2009, cuja liquidação ocorreu 
logo no início de 2009. Por ser de pouca significância no 
universo de despesas da Câmara, solicita relevação; 

- ainda não há decisão definitiva no Senado Federal a 
respeito da obrigatoriedade dos recolhimentos dos encargos 
sociais por parte dos agentes políticos; e  

- as horas extras foram necessárias em função das sessões 
ordinárias que se realizaram após o expediente, como também 
nas sessões solenes e em atividades culturais que ocorreram 
à noite. Ressalta que aludidos valores foram drasticamente 
reduzidos se comparados ao exercício anterior.  

 
Analisando os aspectos econômicos, a Assessoria 

Técnica, embora tenha destacado pontos positivos em seu 
parecer concluiu pela irregularidade da presente prestação 
de contas, dando destaque para tal desfecho a extrapolação 
do limite estabelecido no artigo 29-A, inciso I, da 
Constituição Federal e os pagamentos de despesas aos 
agentes políticos por meio de reembolso, posto que ocorreu 
sem a regular prestação de contas.  

 
Sob o enfoque jurídico, considerou que as contas 

guardam falhas com gravidade suficiente para macular a 
totalidade dos demonstrativos. No seu entender, além das 
questões mencionadas por sua congênere de economia tem-se 
por irregular também o pagamento de horas extras, já que 
foram concedidas a servidores ocupantes de cargos em 
comissão.  

 
Posto isso, com o aval de sua Chefia, também 

manifestou-se pela irregularidade das presentes contas, nos 
termos do artigo 33, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei 
Complementar nº 709/93.  

 

O entendimento de SDG não foi diferente. No entanto, 
propôs, em preliminar, nova notificação ao responsável para 
que recolhesse os valores impugnados na instrução do feito 
em relação ao reembolso de despesas pagas aos vereadores. 

Porém, caso não admitida, opinou, desde logo, pela 
irregularidade das contas, com determinação da devolução ao 
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erário de aludida quantia e, ainda, aplicação de multa ao 
responsável.  

 Considerando que a configuração de débito compromete 
as contas municipais, fixei novo prazo ao responsável para 
que promovesse e comprovasse a este Tribunal a restituição 
ao erário da quantia mencionada por SDG. 

Em resposta, o interessado, em vez de recompor o 
erário, mais uma vez procurou justificar aludidas despesas.   

 
 Subsidiaram o exame dos presentes autos o TC 
0000412/126/08 que cuida do Acompanhamento da Gestão Fiscal 
e o expediente TC-31218/026/10 em que o Sr. Benedito 
Gonçalves da Silva comunica possíveis irregularidades em 
relação aos gastos do Legislativo, que teriam continuado no 
mesmo patamar de antes da redução no número de vereadores. 

 Contas anteriores:  

2007 - TC 3505/026/07  irregular 
2006 - TC 1775/026/06 regular 
2005 - TC 1322/026/05 irregular 

 

 É o relatório. 

 

 

rcbnm 
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Voto 
TC-000412/026/08 

 

 Acolhendo as convergentes manifestações dos órgãos 
técnicos da Casa, a prestação de contas da Mesa da Câmara 
de Campos do Jordão não pode receber julgamento favorável 
desta Corte de Contas, posto que três questões estão a 
comprometer seus demonstrativos: 

- a infringência ao inciso I do art. 29-A da Constituição 
Federal;  

- o pagamento de despesas aos agentes políticos por meio de 
reembolso; e 

- o pagamento de horas extras a servidores ocupantes de 
cargos em comissão.  

 No que se refere ao primeiro aspecto, a instrução 
processual revelou que o total das despesas da Câmara (R$ 
3.891.114,52) correspondeu a 8,08% da receita tributária e 
das transferências previstas no § 5º do artigo 153 e nos 
artigos 158 e 159 da Carta Magna, efetivamente realizadas 
no exercício anterior (R$ 48.184.719,65), sendo, portanto, 
superior ao limite de 8% aplicável ao presente caso. 

 E, em que pesem os argumentos do interessado a 
respeito dessa questão, lembro, apenas, que assentada 
jurisprudência deste Tribunal tem considerado que não devem 
ser incluídas as receitas por ele pleiteadas, uma vez que 
não são contempladas no ‘caput’ do artigo 29-A da 
Constituição Federal. 

 Em relação ao pagamento de despesas por meio de 
reembolso, consigno que embora este Tribunal não veja 
óbices quando o agente político tiver as despesas efetuadas 
em virtude do exercício de seu mandato pagas pelo erário, 
há de se destacar que tal concessão deve sempre se pautar 
nos princípios da impessoalidade e da moralidade, o que não 
foi observado no caso concreto.  

 Conquanto aludido reembolso esteja respaldado pela 
Resolução nº 01/2007, a instrução processual revelou que 
não foram observados os requisitos estabelecidos nos 
artigos 2º e 5º de aludida resolução para o regular 
pagamento das despesas, haja vista que não havia cadastro 
dos veículos particulares dos Vereadores que foram 
abastecidos; os documentos fiscais foram preenchidos de 
forma inadequada; havia documentos inaptos para comprovar 
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as despesas; e não havia relatórios que justificassem as 

viagens e deslocamentos dos Vereadores. 

 Diante disso, não há como reconhecer sua legalidade, 
devendo os valores pagos a tal título ser restituídos aos 
cofres municipais, a exemplo do que foi determinado no 
julgamento das contas do exercício anterior – TC-
3505/026/07, ora em fase de recurso.  

 Registre-se, por oportuno, que visando solucionar por 
completo esse tipo de irregularidade este e. Tribunal 
editou, em 04/12/2008, a Deliberação TC-A 42.975/026/08.  

 Quanto às horas extras a servidores ocupantes de 
cargos em comissão, esta Corte entende que o pagamento a 
tal título é incompatível com o regime jurídico a que se 
submetem os servidores ocupantes desses cargos e a natureza 
das funções que exercem. Portanto, é correto afirmar que o 
procedimento adotado pelo Chefe do Legislativo não se 
compatibiliza com os vários julgados a respeito da matéria.  

 Contudo, a exemplo do que ocorreu quando do exame das 
contas da edilidade relativas ao exercício de 2007 (TC-
3505/026/07), também me permito deixar de determinar a 
devolução de aludidos valores, tendo em vista não haver 
registro nos autos de que os comissionados não tenham 
efetivamente prestado os serviços. 

 A questão referente aos encargos sociais dos 
vereadores, por sua vez, encontra-se pacificada nos autos 
do TC-29970/026/03 (Consulta), no sentido de que cabe a 
cada Legislativo apreciar sua própria especificidade 
previdenciária, adotando as decisões que se mostrarem mais 
convenientes. 

 Por fim, as falhas remanescentes podem ser relevadas, 
tendo em vista suas características formais e porque não 
causaram dano ao erário.  

Por todo o exposto, voto pela irregularidade das contas 
apresentadas pela Mesa da Câmara Municipal de Campos do 
Jordão, relativas ao exercício de 2008, nos termos do 
artigo 33, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei 
Complementar nº 709/93, com exceção dos atos eventualmente 
pendentes de apreciação por este Tribunal. 

 E, nos termos da deliberação TC-A-043579/026/08, 
condeno o Sr. Ricardo Malaquias Pereira, Presidente da 
Câmara Municipal à época, a restituir ao erário a quantia 
de R$ 127.314,25, com as devidas atualizações, referente ao 
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total de valores despendidos com reembolso de despesas 
efetuadas por vereadores, cabendo-lhe comprovar o 
recolhimento a esta Corte no prazo de 30 (trinta) dias.  

 Após o trânsito em julgado, determino que se dê 
ciência da presente decisão ao subscritor do expediente TC 
31218/026/10.  

 É como voto. 


