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PRIMEIRA CÂMARA  - SESSÃO: 11/12/12 
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104 TC-001056/026/09 
Câmara Municipal: Estância Climática de Campos do Jordão. 
Exercício: 2009. 
Presidente(s) da Câmara: Sebastião Aparecido César Filho. 
Advogado(s): Luiz Alberto da Silva, José Carlos Freire de 
Carvalho Santos e Carlos Eduardo da Silva. 
Acompanha(m): TC-001056/126/09 e Expediente(s): TC-
000016/014/09, TC-027852/026/10, TC-039551/026/10, TC-
016298/026/11 e          TC-018738/026/11. 
Fiscalizada por:    UR-14 - DSF-II. 
Fiscalização atual: UR-14 - DSF-II. 
 
1. RELATÓRIO 

           1.1. Em apreciação, no processo em referência, 
as contas anuais, relativas ao exercício de 2009, da CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO. 
 

           1.2. A Unidade Regional de Guaratinguetá – UR-
14, encarregada pela inspeção “in loco”, constatou, 

conforme o relatório de folhas 64/88, em síntese, ressalvas 

aos seguintes aspectos: 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Orçamento estimado em valores 

superiores às reais necessidades legislativas, 

confrontando-se com o contido no artigo 30 da Lei nº 

4.320/641 e no artigo 12 da Lei nº 101/002; 

                     
1 Art. 30. A estimativa da receita terá por base as demonstrações a que se refere o artigo anterior 
à arrecadação dos três últimos exercícios, pelo menos bem como as circunstâncias de ordem conjuntural 
e outras, que possam afetar a produtividade de cada fonte de receita. 
 
2
 Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos 
das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de 
qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três 
anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e 
premissas utilizadas. 
§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal. 
§ 2o O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das 
despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária. (Vide ADIN 2.238-5) 
§ 3o O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e do Ministério Público, 
no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os 
estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive da corrente líquida, e 
as respectivas memórias de cálculo. 
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LIMITE CONSTITUCIONAL À DESPESA LEGISLATIVA: Inobservância 
às Instruções desta E. Corte e ao Plano de Contas do 

Sistema AUDESP, à Portaria Interministerial STN nº 163/01 e 

ao Princípio Constitucional da Transparência; 

OUTRAS DESPESAS: Notas Fiscais com dados suspeitos: 

Confecção de talonários de notas fiscais por Sociedade de 

Assistência Social; Lapso temporal superior a 2 (dois) 

meses entre notas emitidas em sequência; Confecção de 

primeiro talonário de notas e emissão de primeiras notas 

fiscais no ano de 2009 por empresas ativas desde 2005; 

Emissão de notas fiscais sequenciais pelo fornecedor; 

Atividade econômica da empresa diferente dos materiais 

fornecidos à Edilidade; Semelhança na caligrafia empregada 

em notas fiscais emitidas por fornecedores diferentes; 

LICITAÇÕES E CONTRATOS: Despesas sem licitação nas 

aquisições para suprir necessidades rotineiras e 

essenciais, infringindo o disposto no artigo 8º da Lei de 

Licitações e o contido no artigo 37, inciso XXI da 

Constituição Federal; 

PESSOAL: Cargo provido em comissão cujas atribuições não se 
destinam à de direção, chefia e assessoramento, 

contrariando o que dispõe o artigo 37, inciso V da CF; 

Ausência de descontos do INSS dos subsídios dos vereadores, 

tampouco houve recolhimentos dos valores correspondentes à 

parte patronal à citada Autarquia Federal, desatendendo ao 

contido no artigo 11 da Lei nº 8.213/91; Pagamentos a 

título de horas extras a servidores comissionados, 

configurando verdadeiro adicional de vencimentos, uma vez 

que não há lei municipal tratando da concessão de tal 

benefício, o que remete a matéria às regras da CLT; 

SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS: Despesa obrigatória de 

caráter continuado, referente a subsídio de agentes 

políticos, fixada com infringência ao artigo 54 da Lei 

Orgânica do Município de Campos do Jordão3, e com 

inobservância quanto às cautelas enunciadas no artigo 17 da 

                     
3 Artigo 54 - O Projeto de Lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 10 (dez) dias úteis, enviado 
pelo seu Presidente ao Prefeito Municipal que, concordando, o sancionará no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis. 
Parágrafo 1º - Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o silêncio do Prefeito Municipal 
importará em sanção. 
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Lei de Responsabilidade Fiscal4; Falhas por parte dos 

Vereadores quando da prestação de contas referentes ao 

ressarcimento de despesas decorrentes da atividade 

parlamentar; 

DENÚNCIAS/REPRESENTAÇÕES/EXPEDIENTES: Valores referentes ao 
Pessoal e Reflexos apresentados nas peças contábeis 

divergem dos valores do Sistema AUDESP; 

 

           1.3. O Responsável foi notificado (fls.91 e 

266/8) nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei 

Complementar nº 709/93, e apresentou as alegações de defesa 

e documentação acostadas às fls.97/229, complementadas às 

fls.275/374 e 377/382, e sintetizados a seguir os pontos de 

maior relevância: 

 

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A defesa contesta que o orçamento da  
Câmara tenha sido estimado em valores superiores às reais 

necessidades legislativas, encontrando-se perfeitamente 

dentro do disposto na legislação. A Constituição Federal, 

no seu artigo 165, §2º5, dispõe que um dos elementos 

constitutivos da LDO é a forma pela qual o orçamento será 

elaborado, incluindo-se aqui a metodologia a ser empregada 

nas projeções das receitas e gastos. Afirma que não houve 

estimativa superior às necessidades do Legislativo, mas sim 

trabalho voltado para a redução dos gastos, com a 

consequente devolução noticiada nos autos; 

                     
4 Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida 
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução 
por um período superior a dois exercícios. 
§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a 
estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. 
§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa 
criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1o do 
art. 4o , devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento 
permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 
§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
§ 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia 
de cálculo utilizado, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do 
plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. 
§ 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas 
referidas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. 
§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao 
reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição. 
§ 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.  
5 § 2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração 

pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará 
a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
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LIMITE CONSTITUCIONAL À DESPESA LEGISLATIVA: O limite 

constitucional foi obedecido conforme atestado, sendo que a 

irregularidade apontada não prejudica o reconhecimento do 

atendimento à legislação. O procedimento formal trazido à 

lume é passível de simples correção uma vez que a rubrica 

utilizada pela Câmara Municipal para pagamento dos 

aposentados e pensionistas era intitulada como “Vencimentos 

e Vantagens Fixas – Pessoal Civil”, e, em razão da 

observação formulada pela fiscalização, a partir do próximo 

exercício, tais empenhos serão levados a efeito na rubrica 

correta; 

 OUTRAS DESPESAS: Veracidade de Notas Fiscais: A defesa 

informa que as notas fiscais confeccionadas na “Sociedade 

de Educação e Assistência Frei Orestes”, apesar da 

instituição ter como descrição de atividade principal a 

assistência social prestada em residências coletivas e 

particulares, ocorre há décadas no Município de Campos de 

Jordão, sendo que a Gráfica Frei Orestes presta serviços a 

praticamente toda a praça jordanense, confeccionando 

talonários de notas fiscais e outros impressos, fazendo 

parte de uma importante obra social denominada SEA a qual, 

além de manter a gráfica em questão, abriga cursos do SESI, 

creches, cursos maternais, dentre outras inúmeras 

atividades voltadas para o bem estar da comunidade; Em 

relação às irregularidades apontadas na emissão de notas 

fiscais pelos fornecedores Celso da Silva Artesanato ME, 

Célia da Silva Presentes ME, Rogério Camargo Faustino 

Presentes ME e C.L. Guilherme Livraria Ltda. ME, a defesa 

esclarece que todas as empresas mencionadas estão 

autorizadas a comercializar material de papelaria e 

escritório consoante documentação juntada (fls.109/132) 

referente à constituição de cada uma delas. Quanto à má 

utilização da documentação fiscal ou eventuais indícios de 

burla à fiscalização estadual, solicita que seja aguardado 

o resultado das diligências requeridas ao Posto fiscal de 

Guaratinguetá, de acordo com o sugerido no relatório da 

fiscalização; Gastos com material de escritório: A defesa 

assevera que o material elencado não foi adquirido apenas 

para a utilização pelos Vereadores (nove Gabinetes), mas 

também  32 funcionários em exercício (dentre servidores da 
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Câmara e Assessores) e pela Secretaria da Câmara que 

movimenta elevado número de procedimentos. Além dos gastos 

próprios das atividades legislativas, funcionam no prédio 

da Câmara Municipal: o Banco do Povo, o Procon e a PAT, 

sendo certo que todos estes órgãos foram socorridos pela 

Secretaria da Câmara com o fornecimento de cópias 

xerográficas e, via de consequência, de papel sulfite; 

LICITAÇÕES E CONTRATOS: No que se refere às despesas 

realizadas sem licitação, a defesa afirma que estão 

relacionadas à manutenção das atividades rotineiras da 

Câmara, de pequeno vulto, para os quais a própria 

legislação dispensa trâmites burocráticos de maior 

amplitude. Tais aquisições dependem diretamente das 

atividades desenvolvidas pelo Legislativo – Sessões 

Ordinárias, extraordinárias, Solenes, Cursos, Palestras, 

dentre outras. A Câmara Municipal não dispõe de espaço para 

acomodação de grandes estoques de materiais, preferindo 

adquirir de fornecedores cujo preço é previamente analisado 

(pesquisa de mercado), não havendo qualquer elemento nos 

autos que permita afirmar serem os preços praticados 

exorbitantes ou fora dos limites existentes na região; 

PESSOAL: Em relação ao apontado pela fiscalização sobre a 
criação de cargos em comissão em desacordo com o previsto 

nos incisos II e V do artigo 37 da Constituição Federal uma 

vez que não possuem características de assessoramento e 

direção, a defesa informa que o fato cinge-se a dois 

cargos: Chefe de Cerimonial e secretária do Departamento 

Jurídico, sendo os mesmos preenchidos pelo Presidente da 

Câmara em exercício, fato que se altera de 02 em 02 anos. A 

Secretaria do Departamento Jurídico, órgão ligado 

diretamente ao Presidente do Legislativo, cujo ocupante é 

de confiança do mesmo, cuida do controle e andamento dos 

processos, agenda da Procuradoria, recebimento e protocolo 

de documentação oriunda dos Tribunais e da Prefeitura, 

acompanhamento das reuniões das Comissões Permanentes e 

Provisórias da Câmara Municipal, estando, portanto, dentro 

do contexto de assessoramento previsto na Constituição 

Federal; Com relação ao apontado sobre o não recolhimento 

de encargos sociais dos agentes políticos, a defesa informa 

que está juntando cópias das folhas de pagamento relativas 
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ao mês de outubro de 2010 para comprovar a realização dos 

descontos previdenciários devidos; As horas extras pagas 

aos servidores são necessárias em função das Sessões 

Ordinárias que se realizam à noite, em razão da utilização 

do plenário da Câmara para atividades culturais, Sessões 

Solenes, Simpósios, cursos envolvendo matéria de interesse 

público relevante, dentre outras atividades. Ressalta que  

as horas extraordinárias antes pagas, foram drasticamente 

reduzidas ao mínimo autorizado pela legislação trabalhista;    

SUBSÍDIO DOS AGENTES POLÍTICOS: Quanto ao possível 

descumprimento do prazo para a promulgação da Lei nº 

3.180/2008 em desrespeito ao que dispõe o artigo 54 da Lei 

Orgânica Municipal6, a defesa discorda e alega que o 

Prefeito teria até o dia 02 de dezembro para sancionar ou 

vetar o autografo correspondente, visto que o dia 21 de 

novembro de 2008, muito embora declarado ponto facultativo 

pelo Decreto Municipal nº 6.025/2008, foi considerado dia 

útil, posto que, o ponto facultativo em questão apenas 

libera o funcionário público, servindo o dia para contagem 

de prazo no caso sob análise; No que toca ao reembolso de 

despesas, a defesa alega que embora a ausência de dados nas 

notas apresentadas, ou constar nomes de agentes políticos 

nas notas, o relatório final contabilizando o total 

comprovaria a correta utilização. Afirma ainda que a verba 

de gabinete não fere os princípios da legalidade, da 

impessoalidade e da moralidade, inscritos no artigo 37, 

“caput”, da CF7, eis que de acordo com o artigo 51, inciso 

IV8, cc, com o artigo 52, inciso XIII9, também da Carta 

                     
6 Artigo 54 - O Projeto de Lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 10 (dez) dias úteis, enviado 
pelo seu Presidente ao Prefeito Municipal que, concordando, o sancionará no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis. 
Parágrafo 1º - Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o silêncio do Prefeito Municipal 
importará em sanção. 
7 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 
8 Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos 
cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva 
remuneração, observada os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 
9
 Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos 
cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva 



 

 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho 

 

 
 

 

 
7

Magna, é reconhecida a autonomia do Poder Legislativo para 

dispor sobre a organização, funcionamento, criação, 

transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de 

seus serviços, e a iniciativa de lei para a fixação da 

respectiva remuneração observados os parâmetros 

estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste 

sentido competiria à Câmara resolver os assuntos afetos a 

sua economia interna, e é isto que faz a Resolução nº 

01/2007 e a Legislação que a complementa. 

           1.4. As Assessorias Técnicas, acompanhadas de 

sua Chefia, posicionaram-se pela irregularidade das contas 

da Câmara Municipal de Campos do Jordão, relativas ao 

exercício de 2009, nos termos do artigo 3310, inciso III, 

letras “b” e “c” da Lei Complementar nº 709/93. 

 

           1.5. A Secretaria–Diretoria Geral instada a se 
manifestar, posicionou-se igualmente pela irregularidade 
das contas, com ressalvas, com fulcro no artigo 33, inciso 

III, letras “b” e “c” da Lei Complementar Estadual nº 

709/93, com proposta de aplicação de multa ao responsável, 
com base no parágrafo único do artigo 3611, da citada Lei 

Complementar e comunicação dos fatos ao Ministério Público 

do Estado para medidas que entender pertinentes.  

 

 

           É o relatório. 

                                                             
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 
10 Artigo 33 - As contas serão julgadas: 
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos 
contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável; 
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal, de que não resulte dano ao erário; e 
III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 
a) omissão no dever de prestar contas; 
b) infração à norma legal ou regulamentar; 
c) dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 
d) desfalque, desvio de bens ou valores públicos. 
 
11 Artigo 36 - Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal de Contas condenará o 
responsável ao recolhimento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, 
podendo, ainda, aplicar-lhe multa. 
Parágrafo único - Não havendo débito, mas comprovada qualquer das ocorrências previstas no artigo 33, 
inciso III e alíneas, o Tribunal de Contas aplicará ao responsável a multa prevista no artigo 104 
desta lei. 
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2. VOTO 
           2.1. Contas anuais da CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS 
DO JORDÃO, relativas ao exercício econômico-financeiro de 
2009. 
 

           2.2. Verifica-se que os atos de gestão 

econômicos e financeiros do período foram praticados com 

observância dos limites de receita e despesa fixados pela 

Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 

Orçamentária Municipal. 

 

           2.3. No que toca ao não recolhimento do INSS dos 
Vereadores, suscitado pela fiscalização, apesar da Lei nº 

10.887 de 2004 restabelecer a contribuição suspensa pela 

Resolução Senatorial nº 26/2005, entendo que deva 

prevalecer a opinião desta Corte, cabendo a cada 

Legislativo apreciar a sua própria especificidade 

previdenciária, adotando as decisões que se mostrarem mais 

convenientes (TC-29.970/026/03 – Tribunal Pleno).  

 

           2.4. Com relação ao apontamento da fiscalização 

de que ocorreu fracionamento nas aquisições de materiais de 

escritório e de informática, entendo que a alegação da 

Origem de que as compras realizadas nunca atingiram o 

limite para a realização de certame não procede, visto que 

a aquisição de objetos iguais e similares, em curto espaço 

de tempo, alcançou, no exercício, o montante de R$ 

183.969,51, evidenciando a ausência de adequado 

planejamento dessas compras. 

 

           O que se depreende é que estas aquisições se 

caracterizam por absoluta previsibilidade, não se podendo 

reputar como imprevisíveis os gastos com papel sulfite, 

canetas, cartuchos e toner, em vista disso indicando fuga 

ao processo licitatório e, por conseguinte, contrariando o 

artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/9312.            

                     
12 Art. 24. É dispensável a licitação: 
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            2.6. No tópico “Pessoal”, quanto ao apontamento 
pela fiscalização sobre a existência de cargos em comissão 

que não se destinam à atribuição de direção, chefia e 

assessoramento em contrariedade ao artigo 37, inciso V da 

Constituição Federal, entendo que as alegações da Origem 

não demonstraram as atribuições e requisitos desses cargos, 

impossibilitando verificar se atendem aos requisitos 

exigidos pelo citado dispositivo constitucional. 

 

            2.7. Quanto ao pagamento de horas extras a 

servidores em comissão, o fato caracteriza mais uma falha 

anotada nesta conta, sendo o mesmo incompatível com as 

características desses cargos, que demandam disponibilidade 

e dedicação integral, decorrentes da confiança neles 

depositadas pelas autoridades que os nomeiam. 

 

            2.8. Ainda nesse tópico, outra falha grave é o 
pagamento aos vereadores, a título de ressarcimento, de  

despesas por eles realizadas decorrentes de atividades 

extra-gabinetes, irregularidade recorrente na Câmara 

Municipal de Campos do Jordão, sendo que já foi sedimentado 

nesta Casa que  tais ressarcimentos aos Edis se revestem de 

características semelhantes aos “Auxílios Encargos Gerais 

de Gabinete”, dispêndios que não vem sendo admitidos nesta 

E. Corte13. 

 

            2.9. Consoante às considerações no corpo do 

voto, identifico a ocorrência das despesas a seguir 

relacionadas que deverão ser restituídas aos cofres da 

municipalidade: 

                                                             
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a, 
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de 
uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998). 
13 Contas de 2002 da Câmara Municipal de Osasco (TC-194/026/02) e em 2004 da Conta Municipal de Itu 
– Sessão do Pleno de 26/11/2008 (TC-2140/026/04), dentre outros. 
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1. Quantidade de materiais de escritório que se mostram 

incompatíveis com as atividades Legislativas: 2.802 (dois 

mil oitocentos e dois) pacotes de papel sulfite, ou 

1.401.000 (um milhão quatrocentos e um mil) folhas a um 

custo total de R$ 44.297,80 (quarenta e quatro mil duzentos 
e noventa e sete reais e oitenta centavos); 183 (cento e 

oitenta e três) caixas de canetas, ou 9.150 (nove mil cento 

e cinquenta) unidades ao preço de R$ 5.053,15 (cinco mil 
cinquenta e três reais e quinze centavos); Suprimentos para 

impressoras: 517 cartuchos de tinta e 119 toners, no 

montante de R$ 73.355,28 (setenta e três mil trezentos e 
cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos); 

2. Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em 

comissão, em contrariedade a decisões desta Corte14 e do 

Judiciário15, com dispêndios da ordem de R$ 84.066,75 
(oitenta e quatro mil sessenta e seis reais e setenta e 

cinco centavos); 

3. Concessão de valores a ex-vereadores no importe de     

R$ 5.517,34 (cinco mil quinhentos e dezessete reais e 

trinta e quatro centavos); 

4. Abastecimento de veículos do mesmo vereador em horários 
sequenciais, sem as devidas justificativas, não 

possibilitando aferir o interesse público, que somaram    

R$ 2.938,40 (dois novecentos e trinta e oito reais e 

quarenta centavos); 

5. Despesas com refeições e bebidas alcoólicas sem 

justificativas no importe de R$ 114,12 (cento e quatorze 
reais e doze centavos); 

6. Dispêndios não especificados, com descrição genérica e 
sem evidenciação de interesse público, no valor total de  

R$ 363,30 (trezentos e trinta e três reais e trinta 

centavos); 

                     
14 TC-800020/111/01. TC-800168/411/01, TC-000141/026/02, TC-000474/026/01 e TC-001112/026/03. 
15 Tribunal de Justiça – Apelações Civis nº 155.725-5/3-00, 148.855-5/0-00, 40.594-5/0 e 247.045-

1/10 e Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial nº 300184/SP 
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7. Gastos efetuados em dia não útil e sem justificativa, no 
valor de R$ 108,27 (cento e oito reais e vinte e sete 

centavos).    

 

            2.10. Neste contexto, as impropriedades 

apuradas em relação às contas de 2009 da CÂMARA MUNICIPAL 
DE CAMPOS DO JORDÃO, determinantes para a desaprovação das 
contas em exame, está a configurar a hipótese do artigo 

104, II16 da Lei Orgânica desta Corte, por afronta aos art. 

39, §4º da CF17, art. 24, inciso II, da Lei nº 8666/9318 e 

art.37, inciso V, da Constituição Federal19.  

 

           “In casu”, levando em consideração os princípios 

da legalidade, proporcionalidade e da responsabilidade 

pessoal, bem como a gravidade das ocorrências verificadas, 

a quantificação da pena de multa em 500 (quinhentas) 
UFESP´s à autoridade responsável é a importância que 

demonstra a justa medida para o caso em apreço. 

          

            2.11. Desta forma, nos termos do inciso III, do 
Artigo 33, da Lei Complementar Paulista nº 709/93, VOTO no 
sentido da IRREGULARIDADE das contas da CÂMARA MUNICIPAL DE 
CAMPOS DO JORDÃO, relativas ao exercício de 2009. 
 

                     
16
 Artigo 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: 
(...) 
II ato praticado com infração à norma legal ou regulamentar; 
17 § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários 

Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado 
o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 
18 Art. 24. É dispensável a licitação: 
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea a, 
do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de 
uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998).  
19
 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998). 
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 
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            Aplico ao Senhor Sebastião Aparecido Cesar 
Filho, Presidente da Câmara Municipal de Campos do Jordão e 
responsável pelas contas de 2009, multa que, de acordo com 
os princípios da legalidade, proporcionalidade e da 

responsabilidade pessoal, bem como as gravidades das 

ocorrências verificadas, atribuo o valor correspondente a 

500 (quinhentas) UFESP`s nos termos contidos nos artigos 
2º, incisos XII e XXIX, 36, 101, 104, inciso II da Lei 

Orgânica desta E. Corte. 

 
            Após o trânsito em julgado: 
 

a) NOTIFIQUE-SE o Senhor Sebastião Aparecido Cesar Filho, 
nos termos dos artigos 30, §1º e 86 da Lei 

Complementar nº 709/93, fixando-lhe o prazo de 30 
(trinta) dias para demonstrar o ressarcimento ao 

erário do montante impugnado, com acréscimos legais, 

no valor de R$ 215.814,41 (duzentos e quinze mil 

oitocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos) 
e o recolhimento da multa aplicada no valor 

correspondente a 500 (quinhentas) UFESP`s, à Fazenda 
Pública Municipal.     

 

            No caso de ausência de pagamento, adotem-se as 

medidas cabíveis para a execução do crédito. 

             

b) Oficie-se ao Ministério Público para que a Instituição 
adote medidas que entender cabíveis. 

 

 

            É como voto. 

 

 

 

 

DIMAS EDUARDO RAMALHO 

CONSELHEIRO 

 


