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SEGUNDA CÂMARA        SESSÃO DE 20.10.2009              ITEM Nº 059 
 
 
TC-003505/026/07 
Câmara Municipal: Estância Climática de Campos do Jordão. 
Exercício: 2007. 
Presidentes da Câmara: Ricardo Malaquias Pereira. 
Período(s): (01-01-07 a 21-12-07). 
Substitutos Legal(is): Vice-Presidente – Sebastião Antonio 

Bonifácio. 
Período(s): (21-12-07 a 31-12-07). 
Advogado(s): José Carlos Freire de Carvalho Santos e Luiz 

Alberto da Silva. 
Acompanham: TC-003505/126/07 e TC-003505/326/07. 
Auditada por:    UR-7  - DSF-I. 
Auditoria atual: UR-14 - DSF-I. 

 
Gastos com folha de pagamento: CF, artigo 29-A, § 1º - 54,08%1                  
da receita efetivamente realizada (limite = 70%). 
Despesa total do Legislativo: CF, artigo 29-A, caput – 8,29%2                      
(49.955 habitantes – limite 8%). 
Remuneração dos Agentes Políticos: Regular  
Execução Orçamentária: Equilibrada, após devolução de duodécimos no valor de R$ 
71,203 

                     
1 Gastos com folha de pagamento. 
Repasse total da Prefeitura (art. 168 c/c 29-A, § 2º, III, C.F. ) 3.364.152,93             

Despesas com folha de pagamento 1.819.263,42             
Despesa com folha ÷ Transferências realizadas 54,08%

Percentual máximo 70,00%
 

2Despesas 
Legislativas

População do Município 49.955

Receitas do exercício anterior 45.922.288,87             

Valor e percentual máximos permitido para repasses -                              

Total de despesas do exercício 3.806.480,98               8,29%
Até 100.000 habitantes: 8,00% | De 100.001 a 300.000: 7,00% | De 300.001 a 500.000: 6,00% | Acima de 500.000: 5,00%.

 
3 Resultado da Execução Orçamentária  

Duodécimos Previsão Recebidos %
Transferências financeiras 4.000.000,00              3.806.552,18              
Devolução de duodécimos 71,20                         
Total 4.000.000,00              3.806.480,98              -4,84%

Despesas Fixação final Execução %
Despesas Correntes 3.900.000,00              3.539.761,18              -9,24%
Despesas de Capital 100.000,00                266.719,80                166,72%
Ajustes
Total 4.000.000,00              3.806.480,98              -4,84%

-                             Resultado  



 
Senhores Conselheiros 
 
 

Cuidam os autos da prestação de contas da Câmara 
Municipal de Campos do Jordão, relativas ao exercício de 2007. 

 
A auditoria ficou a cargo da Unidade Regional de São 

José dos Campos e conforme Relatório de fls.24/60, foram apontadas como 
ocorrências: 

 
Limite Constitucional à Despesa Legislativa: não atendimento ao limite 
determinado no art. 29-A da Constituição Federal (8,29%).  
 
Despesas sem Licitação: diversas aquisições realizadas em contrariedade ao 
disposto no artigo 2° c/c artigo. 23, II, letra “a” da Lei de Licitações n° 8666/93; 
Ausência de planejamento adequado, visto que as aquisições visam suprir 
necessidades rotineiras e essenciais, resultando em prejuízos aos cofres do 
Município. 
  
Reforma do Prédio: diversas aquisições/serviços realizados em contrariedade 
ao disposto no artigo 2° c/c artigo. 23, II, letra “a” da Lei de Licitações n° 
8666/93; gastos efetuados não atendem à finalidade pública; possível 
infrigência ao contido no artigo 10º da Lei Federal nº 8.429, de 02.06.92.  

 
Reembolso de Despesas: Não atendimento a diversos dispositivos da 
Resolução n° 01/2007; aceitação de documentos fiscais com dados 
incompletos e não hábeis para comprovação das despesas; despesas 
revestidas de características remuneratórias vedado pelo artigo 39, parágrafo 
40, da Constituição Federal.  
 
Licitações: Não atendimento ao disposto nos artigos 7°, II, 21, III 31, §1° e §5° 
38° e 22, §3° e §8°, todos da Lei 8666/93. Desatendimento as Sumulas 22 e 25 
deste Tribunal. 

 
Encargos Sociais: ausência de desconto do INSS dos Agentes Políticos de 
Campos do Jordão, em contrariedade ao contido no artigo 12, I, “J”, da Lei 
Nacional n° 10.887, de 18/06/04.  
 
Cargos em Comissão: desatendimento ao disposto nos incisos II e V do artigo 
37, da Constituição Federal.  
 
Pagamento de Horas Extras: realização de pagamentos de horas extras 
configurando complementação salarial, sem comprovação da sua 
excepcionalidade; pagamentos de horas extras a cargos de provimento em 
comissão 
 
Atendimento a Lei Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal: 
Não atendimento as recomendações exaradas nos processos das contas dos 



exercícios de 2004 e 2005.  
 
O Chefe do Poder Legislativo à época foi notificado (D.O.E. 

de 14.08.08 - fls. 64), tendo o responsável apresentado justificativas e documentos 
de fls. 70/96, visando esclarecer os pontos suscitados pela auditoria. 

 
Dentre eles, quanto ao desrespeito ao artigo 29-A, inciso I 

da Constituição Federal, argumenta que a auditoria deixou de levar em 
consideração aos resultados da dívida ativa do IPTU e ISSQN com os devidos 
acréscimos, encargos de mora, bem como, os recursos derivados da 
desoneração do IPI/exportação na base de cálculo das receitas tributárias do 
exercício anterior, para se ter como índice o percentual de 7,98%. 

 
No tocante aos pagamentos de horas-extras, alega a 

origem que são necessárias para prestação de serviços durante as sessões 
ordinárias no período noturno e da utilização do plenário para outras atividades. 

 
Sobre o reembolso de despesas, diz que já efetivou o 

cadastro dos veículos e exigiu que o preenchimento da documentação da 
despesa não ocorresse mais em nome dos Vereadores. Sustenta que relatórios 
de viagens não são exigidos pela Resolução nº1/2007 e que o procedimento 
está afeto ao poder discricionário da Edilidade, conforme parecer exarado pelo 
Instituto Brasileiro de Administração Municipal.  

 
Sustenta que as contratações diretas por dispensa de 

licitação guiaram-se pelo pequeno vulto das despesas, tratando-se de material 
de consumo imediato, sem necessidade de estoque. Além disso, parte delas 
serviu para realização de reformas do prédio da Edilidade, cujos valores não 
atingiram, por serviço prestado, o limite para realização de certames licitatórios. 

  
Anota que todos os cargos mencionados pela auditoria 

enquadram-se nas características dos cargos de provimento em comissão, não 
havendo que se falar em afronta ao artigo 37, II da Constituição Federal. 

 
Na análise da matéria, as Assessorias Técnicas que 

examinaram os aspectos econômicos e jurídicos opinam pela irregularidade 
das contas (fls.98/105). 

 
Chefia de ATJ (fls.106) acompanha mesma conclusão. 
 
Para SDG, esses demonstrativos não merecem o 

beneplácito deste Tribunal em razão do excesso de despesas legislativas totais 
(8,29%); do reembolso de despesas aos agentes políticos para o exercício de 
suas atividades parlamentares e do pagamento permanente de horas-extras 
aos servidores, inclusive aqueles investidos nos cargos em comissão, 
manifestando-se  pela irregularidade das contas.  

 
É o relatório.  
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VOTO 
 
 

Verifica-se que a Câmara Municipal de Campos do Jordão 
atendeu ao limite estabelecido pelo artigo 20, inciso III, alínea “a”, da Lei 
Complementar nº 101/00, pois destinou 2,70% da receita corrente líquida do 
município às despesas com pessoal e reflexos (quadro de fls.44 - item 11). 

 
O limite imposto pelo art.29-A, § 1º da Constituição 

Federal foi respeitado, eis que o dispêndio com a folha dos servidores foi 
inferior a 70%, tanto da receita realizada quanto da prevista (54,08%). Os 
encargos previdenciários foram devidamente recolhidos no exercício.  

 
Entretanto, em que pesem esses aspectos positivos, 

remanescem máculas capazes de inquinar os presentes demonstrativos. 
 
Refiro-me, inicialmente, ao desrespeito ao artigo 29-A4, 

inciso I, da Constituição Federal.  
 
A receita do Município, no exercício de 2006, foi de R$ 

45.922.288,87, ao passo que as despesas da Câmara Municipal, incluídos os 
subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, foi de R$ 
3.806.480,98. Desta forma, as despesas corresponderam a 8,29% das 
receitas.  

 
Nos termos do artigo 29-A, ‘caput’, o cálculo deve 

considerar a receita tributária, as transferências previstas no § 5º do artigo 153 
e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizada no exercício anterior.  

 
Resta claro, portanto, que os valores recebidos nos 

termos da “Lei Kandir” não integram a base de cálculo da receita, da mesma 
forma as receitas da divida ativa tributária e os encargos de mora não entram 
no cômputo, haja vista que são provenientes de tributos não realizados em 
exercícios anteriores àquele que serve de referência aos limites ora abordados. 

 
Nesse contexto, embora a imputação de crime de 

responsabilidade incida sobre o Prefeito Municipal, tal fato não exime o Chefe 
do Legislativo da obrigação de verificar o correto atendimento ao limite fixado 
pelo dispositivo em tela. 

 
Neste sentido caminha a firme jurisprudência5 deste 

Tribunal citada pela d. SDG . 
 

                     
4 Art.29-A, I  :O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios 

dos Vereadores e excluidos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes 
percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no S5° 
do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício ante fioç 1— oito por 
cento para Municípios com população de até cem mil habitantes 
5 TC-307/026/01, TC-297/026/02 



Sobre os apontamentos relativos ao reembolso de 
despesas aos Vereadores criado pela Resolução nº 01/07, que regulamentou o 
ressarcimento de gastos efetuados pelos Vereadores para manutenção e 
custeio das atividades legislativas, a auditoria indica que não havia cadastro 
dos veículos particulares dos Vereadores abastecidos; os documentos fiscais 
foram  preenchidos de forma inadequada e em nome dos agentes políticos, 
documentos que não são hábeis para comprovar as despesas. Apontou ainda 
a ausência de relatórios que justificassem as viagens e deslocamentos dos 
Vereadores. 

 
Assim como a SDG, entendo que tais despesas devem 

ser realizadas sob o regime de adiantamento, e o numerário deve ser 
concedido somente aos servidores, que se incumbirão do processamento das 
despesas e, com a apresentação da documentação adequada, apresentarão 
as prestaões de contas ao setor responsável pelo controle.  

 
Nesse sentido, por este Tribunal editou a Deliberação TC-

A n° 42.975/026/086. 
 
Por outro lado, a concessão de tal reembolso aos agentes 

políticos assemelha-se ao pagamento de “verbas de gabinete”, “auxílio 
encargos gerais de gabinete”, “verba adicional de ajuda de custo, entre outras, 
dispêndios que não vem sendo admitidos por esta E. Corte7.  

 
Desta forma, o conjunto de irregularidades existentes 

nessas despesas está bem evidenciado no relatório da auditoria. Revelam 

                     
6 TC-A 42975/026/08 - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições constitucionais e legais, considerando que nos 
autos do processo TC n°2.140/026/04, em sessão do Tribunal Pleno, 
realizada em 26 de novembro de 2008, discutiu-se a necessidade de 
regulamentação acerca dos gastos no âmbito das Câmaras Municipais, 
Resolve Editar Deliberação, de seguinte teor  
Artigo 1° ... 
Artigo 2° - O Vereador, no caso de deslocamento do Municipio para 

participação em eventos oficialmente autorizados, poderá ter as 
despesas, eventualmente realizadas, suportadas pelo regime de 
adiantamento, de que trata o artigo 68 da Lei Federal n° 4.320, de 

1964, feito a servidor responsável pela necessária e correspondente 
prestação de contas.  
Artigo 3°- Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.  
São Paulo, 3 de dezembro de 2008. 
Eduardo Bittencourt Carvalho -  Presidente, Robson Marinho - Relator  
Publicado no DOE. de 04 de dezembro de 2008.  
 
 
 
7 Contas de 2002 da Câmara Municipal de Osasco (TC-194/026/02) e da 
Câmara Municipal de Itu (TC-155/026/02 e em 2003- TC-1149/026/03 )  e 
contas da Câmara Municipal de Mogi-Guaçu  de 2004 (TC-2527/026/04), 

(TCs nºs 1149/026/03, 1556/026/03 , 1312/026/03, 1378/026/05, 
1149/026/05) e das contas da Câmara Municipal de Itu de 2004 – Sessão 
do Pleno de 26/11/2008 (TC-2140/026/04), dentre outros. 

 



desatenção às normas da boa administração e somadas, compõem típica 
gestão ilegítima e antieconômica, que também impedem um juízo favorável a 
aprovação das contas. 

 
No caso concreto, conforme quadros de fls.33/35, os 

Vereadores solicitantes receberam indevidamente o montante de R$ 93.767,76 
durante o exercício de 2007, cabendo, portanto, determinação para que o 
responsável pelas contas promova o ressarcimento ao erário, nos termos da 
Deliberação desta Corte (TCA-43579/026/088).  
 

Quanto aos pagamentos de horas extras, são frágeis os 
argumentos de que serviram apenas durante as sessões ordinárias no período 
noturno e para utilização do plenário para outras atividades, pois segundo a 
auditoria e SDG, os  pagamentos foram realizados de forma contínua durante 
todo o exercício examinado, sem o devido registro e para todos os servidores, 
inclusive para os ocupantes dos cargos em comissão que não fazem jus a 
essas verbas.  

 
Todavia, deixo de determinar a devolução dos respectivos 

valores pelos servidores, para que não se configure locupletamento da 
Administração, cabendo, determinação para que tais despesas não mais 
ocorram. 

  
Os demais apontamentos foram esclarecidos pela defesa. 
 
Nessa conformidade, voto pela IRREGULARIDADE das 

contas da Câmara Municipal de Campos do Jordão, nos termos da alínea “c”, 
do inciso III, do artigo 33 da Lei Complementar nº 709/93, relativas ao exercício 
de 2007, condenando o ordenador de despesas, Sr. Ricardo Malaquias Pereira 
ao ressarcimento do valor impugnado relativo ao reembolso de despesas, 
excetuados os atos porventura pendentes de apreciação por este Tribunal. 

 
Determino, ainda, seja notificado o responsável, Sr. Sr. 

Ricardo Malaquias Pereira, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, recolha a 
quantia devida, a qual, conforme cálculos da auditoria de fls.33/35 totaliza R$ 
93.767,76, com acréscimos legais até a data do efetivo recolhimento, 
calculados com base no Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas. 

 
                     
8 “1. A satisfação dos débitos resultantes das decisões do Tribunal de Contas cabe aos 
responsáveis definidos no artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal, artigo 32, 
parágrafo único, da Constituição do Estado, e artigos 15, 36 e 39  da Lei Complementar nº 
709/93. 
 
2. não atendida a determinação do Tribunal para recolhimento do débito, expedir-se-á o 
correspondente título executivo em favor da Fazenda Pública, segundo previsão do parágrafo 
3° do artigo 71 da Constituição Federal, cumprindo ao órgão administrativo competente adotar 
as providências necessárias à cobrança judicial ou extrajudicial, no prazo que lhe for fixado, 
definindo responsabilidades segundo a lei civil.” 
 



Após o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o 
prazo acima fixado sem que tenha havido ressarcimento do erário, proceda-se 
na conformidade do que estabelece o item 2 da Deliberação exarada nos autos 
do TC-A-43.579/026/08 

 
Expeçam-se os ofícios de praxe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


