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PROCESSO:    TC-001885/026/10. 
 
INTERESSADA:   CÂMARA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS. 
 
RESPONSÁVEL:   CÉLIO JOSÉ DE OLIVEIRA. 
 
ASSUNTO:   CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2010. 
 
 
 

Vistos. 
 
 
A instrução elaborada pela Unidade Regional de 

Araçatuba – UR-1 apontou, entre outras ocorrências, que a 
Câmara Municipal de Penápolis, município que conta com 
aproximadamente 60 mil habitantes, incorreu em despesas com 
publicidade e propaganda que alcançaram a cifra de R$ 
140.496,00 (cento e quarenta mil e quatrocentos e noventa e 
seis reais) no exercício sob exame. 

 
As contratações levadas a efeito no exercício 

de 2010 foram precedidas de licitações na modalidade 
convite. 

 

A empresa Penápolis Gráfica e Editora Ltda 

celebrou contrato no valor de R$ 71.906,00 tendo por objeto 

a publicação de releases dos assuntos abordados nas sessões 
legislativas, incluindo fotos que as complementem, como 
matéria principal de página; a publicação dos atos oficiais 
da Câmara e outras matérias concernentes às atividades e 
trabalhos desenvolvidos pelos Vereadores, pela Mesa 
Diretora e de sua Secretaria Administrativa, com fotos. 

 

Já a empresa Rádio Difusora de Penápolis Ltda 

foi contratada, mediante pagamentos mensais de R$ 6.562,60, 
para a prestação de serviços radiofônicos para a 
transmissão simultânea das sessões do Legislativo, ao custo 
de R$ 1.050,00 por sessão, bem como para a divulgação do 

programa “Câmara em Foco”, de segunda a sexta-feira, com 
duração diária de cinco minutos, sendo cobrado o valor de 
R$ 115,00 por programa transmitido. 

 
A SDG, instada a se pronunciar, consignou que 

as despesas com publicidade e propaganda, que foram de 
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elevada monta, ainda carecem de esclarecimentos, 
especificamente em relação ao conteúdo veiculado em jornais 

e no programa de rádio denominado “Câmara em Foco” e sua 
conformidade à norma do §1º do artigo 37 da Constituição 
Federal. 

 

É a síntese necessária. 
 
As despesas com publicidade incorridas pela 

Câmara Municipal de Penápolis no exercício de 2010, em face 
dos valores envolvidos, do porte do município e das 
características do objeto contratado, adquirem vulto e 
destacada importância no âmbito das presentes contas. 

 
Além da verificação de atendimento aos 

princípios do interesse público, da economicidade, da 
razoabilidade e da eficiência, é essencial que se apure a 
rigorosa conformidade da publicidade desempenhada pela 
Câmara Municipal ao que dispõe o §1º do artigo 37 da 
Constituição Federal: 

 

§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 

 
Neste sentido, com vistas à conveniente 

instrução processual da matéria, se revela necessário o 
retorno dos autos à competente unidade de fiscalização para 
que, por ação própria, diligencie junto à Origem com vistas 
à obtenção de cópias e demais registros existentes de todo 
o conteúdo divulgado através de jornais, programas de rádio 
e outros meios utilizados pela Edilidade, integrando-os aos 
anexos dos presentes autos e promovendo a respectiva 
instrução complementar. 

 
Relevante que sejam igualmente levantadas, 

entre outros elementos que o curso da instrução demandar, 
informações a respeito da tiragem e meios de distribuição 
dos jornais utilizados para publicidade institucional, bem 
como do alcance e qualidade das transmissões de rádio, com 
vistas à avaliação da efetiva disponibilidade do conteúdo 
divulgado à população local e do grau de eficácia da 
publicidade promovida pela Câmara. 

 
Deverá a fiscalização igualmente obter cópias 

dos documentos afetos aos procedimentos licitatórios na 
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modalidade convite de nºs 01/2010 e 02/2010, examinando com 
maior profundidade as justificativas para as contratações e 
as pesquisas prévias de preços de mercado, se existentes. 

 
A fiscalização deverá ainda verificar na 

Origem a execução contratual dos dois ajustes, 
especialmente em relação à forma de mensuração e regime de 
pagamento dos serviços de publicidade prestados pelas 

empresas Penápolis Gráfica e Editora Ltda e Rádio Difusora 

de Penápolis Ltda. 

 
  Diante de todo o exposto, retornem os autos à 
Unidade Regional de Araçatuba – UR-1 para a instrução 

complementar da matéria, nos termos aqui determinados. 
  Publique-se. 

 
 

G.C., em 29 de novembro de 2012. 
 
 
 

DIMAS EDUARDO RAMALHO 
CONSELHEIRO 

 
DLC/. 
 


