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Segunda Câmara 
Sessão: 4/8/2009 
 
62 TC-003533/026/07 – CONTAS ANUAIS 
Câmara Municipal: Guariba. 
Exercício: 2007. 
Presidente(s) da Câmara: Alírio Ludovino do Natal. 
Acompanha(m): TC-003533/126/07 e TC-003533/326/07. 
Auditada por:    UR-13 - DSF-II. 
Auditoria atual: UR-13 - DSF-II. 

 
Despesas: 

Totais do Legislativo (até 8%):  6,40% 
Folha de pagamento (até 70%): 58,64% 
Pessoal (até 6%):    2,33% 

 
Relatório 
 

 Em exame, as contas apresentadas pela Mesa da Câmara 
Municipal de Guariba, relativas ao exercício de 2007, 
auditadas pela equipe técnica da Unidade Regional de 
Araraquara. 

 Observada a instrução processual aplicável à espécie, a 
auditoria, na conclusão de seus trabalhos, anotou ocorrências 
nos itens: Adiantamentos (concessão de adiantamentos a 
agentes políticos; prestação de contas após 30 dias da 
concessão dos adiantamentos; falta de documentos 
comprobatórios; notas fiscais com especificação genérica); 
Despesas Impróprias (gastos com estagiários que prestavam 
serviços em outros órgãos); Pessoal (pagamento de horas 
extras acima do limite legal; pagamento de horas extras a 
funcionários que ocupam cargos em comissão); Subsídio dos 
Agentes Políticos (pagamentos a maior que superaram a 
limitação baseada no subsídio do Deputado Estadual e 
decorrentes de indenização por convocação para sessão 
extraordinária); Atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal 
(falta de disponibilização das contas à população durante 
todo o exercício); e Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e 
Recomendações do Tribunal (atendimento parcial às 
recomendações deste Tribunal). 
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 Notificado, o responsável apresentou as alegações de 
defesa de fls. 52/58 acompanhadas da documentação de fls. 
59/64. 

 Assessoria Técnica específica entende justificada – dado 
o aumento nos subsídios dos Deputados Estaduais em abril de 
2007 – a falha relativa à extrapolação do limite dos 
subsídios impostos pela Carta Magna. Constata o pagamento 
irregular aos senhores edis a título de sessões 
extraordinárias e atualiza seus valores. Opina pela 
irregularidade das contas. 

 Do ponto de vista jurídico, considera superado o tema 
das despesas impróprias com a rescisão do convênio e que as 
questões tratadas nos itens “Adiantamentos” devem ser 
relevadas, mediante recomendação. Conclui, acompanhada de sua 
Chefia, pela irregularidade dos demonstrativos em exame. 

 SDG endossa a conclusão dos órgãos preopinantes, 
propondo nova assinalação de prazo ao responsável para 
recompor os valores indevidos ao erário. 

 Oficiado nos termos legais, foi encaminhada documentação 
pelo atual Presidente da Câmara na qual consta ter sido 
requerido e deferido, junto ao Município de Guariba, o 
parcelamento em 48 vezes dos valores recebidos a título de 
sessões extraordinárias. 

 O interessado foi novamente notificado para comprovar a 
efetiva restituição dos valores. 

 Foram, então, acrescidas ao processado cópias das guias 
de recolhimento, individualizadas por vereador, da 1ª das 48 
parcelas deferidas. 

 Subsidiaram o exame dos autos os acessórios TCs 
003533/126/07 e 003533/326/07, que cuidam, respectivamente, 
da ordem cronológica de pagamentos e do atendimento à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 Contas anteriores: 
2004 – TC-002493/026/04 – Regular, com recomendação; 
2005 – TC-001350/026/05 – Regular, com recomendação; e 
2006 – TC-001803/026/06 – pendente de julgamento. 

 É o relatório. 

alns 
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Voto 
TC-003533/026/07 

 

A Câmara Municipal de Guariba atendeu ao limite 
estabelecido no artigo 20, inciso III, alínea “a”, da Lei 
Complementar nº 101/00, pois destinou 2,33% da receita 
corrente líquida do Município às despesas com pessoal e 
reflexos. 

 O gasto total do Legislativo manteve-se dentro das metas 
estabelecidas pelo artigo 29-A, inciso I, da Constituição 
Federal, pois correspondeu a 6,40% da receita efetivamente 
arrecadada pelo Município no exercício anterior. 

 Da mesma forma foi respeitado o limite imposto pelo § 1º 
do já citado artigo, eis que o dispêndio com a folha dos 
servidores correspondeu a 58,64% da receita realizada, 
ficando, portanto, abaixo do limite máximo constitucional de 
70%. 

 Os encargos sociais foram recolhidos regularmente. 

Os livros e registros estão em ordem, bem assim os 
setores de Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais. 

 Os procedimentos licitatórios não apresentaram quaisquer 
irregularidades e não foram efetuadas contratações por 
dispensa de licitação. 

 No exercício examinado também não houve admissão de 
pessoal, quer por meio de concurso público, quer por tempo 
determinado. 

 Os pagamentos efetivaram-se de conformidade com a ordem 
cronológica das exigibilidades. 

A incorreção apontada pela auditoria referente ao 
pagamento efetuado a título de indenização por convocação 
para sessão extraordinária deve ser afastada tendo em vista a 
documentação ofertada que comprova a restituição parcelada 
dos valores. 

As demais falhas apontadas pela auditoria, em virtude de 
suas características, das alegações de defesa, das 
manifestações dos órgãos técnicos, devem ser relevadas com 
recomendação. 
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Nessas condições e nos termos do artigo 33, inciso II, 
da Lei Complementar nº 709/93, voto pela regularidade das 
contas apresentadas pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Guariba, relativas ao exercício de 2007, ficando, todavia, a 
quitação do responsável condicionada à comprovação do 
adimplemento total dos débitos relativos aos pagamentos 
efetuados aos vereadores pelo comparecimento a sessões 
extraordinárias. 

Excetuo desta decisão os atos pendentes de apreciação 
por este Tribunal. 

 Por fim e à margem do julgamento, determino: 
 
- a expedição de ofício ao atual Presidente do Legislativo 
com recomendação para que adote providências a fim de evitar 
que as questões suscitadas na instrução processual voltem a 
ocorrer; e 

- à auditoria competente para averiguar, oportunamente, a 
efetivação das medidas corretivas anunciadas, bem como o 
acompanhamento do recolhimento parcelado aos cofres 
municipais das quantias referentes às verbas pagas aos 
senhores edis pelo comparecimento às sessões extraordinárias, 
até sua integralização, para fins de se dar, posteriormente, 
quitação ao interessado. 

 É como voto. 


