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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
      GABINETE DO CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES 

CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES 

 

PRIMEIRA CÂMARA DE 29/05/18                ITEM Nº24 

CÂMARA MUNICIPAL – CONTAS ANUAIS - JULGAMENTOS 

 

24 TC-004860/989/16 

Câmara Municipal: Motuca. 

Exercício: 2016. 

Presidente(s) da Câmara: José Roberto Legramandi. 

Advogado(s): Esdras Igino da Silva (OAB/SP nº 

193.586). 

Procurador(es) de Contas: João Paulo Giordano 

Fontes. 

Fiscalizada por:    UR-13 - DSF-I. 

Fiscalização atual: UR-13 - DSF-I. 

 

RELATÓRIO 

 

Versam os autos sobre as Contas 

Anuais da CÂMARA MUNICIPAL DE MOTUCA, relativas à 

competência de 2016. 

Diante das falhas apontadas pela 

Unidade Regional de Araraquara - UR-13 (evento 11.10), 

o Responsável, Senhor José Roberto Legramandi, após 

notificação
1
, apresentou justificativas (evento 27.1): 

 

A.3. – FISCALIZAÇÃO ORDENADA - TRANSPARÊNCIA: 

- Falhas relacionadas à transparência não sanadas 

pelo Legislativo
2
; 

                     

1 Notificação (evento 14.1) publicada no DOE em 07/12/2017 (evento 20.1), lida em 19/12/2017 
(evento 24.0). 

2 Informações não são disponibilizadas em tempo real (dia útil imediatamente anterior); Falta de 

indicação sobre a possibilidade de entrega de um pedido de acesso de forma presencial; 

Inexistência de envio de pedido de informação via e-SIC (cadastramento, acompanhamento, 

estatísticas); Ausência de serviço de Ouvidoria; Falta de divulgação de diárias/passagens (e os 

motivos que as autorizaram), e a remuneração individualizada por nome do agente público, 

contendo dados sobre vencimentos, descontos, indenizações e valor líquido; Site não apresenta 

o relatório de atividades desenvolvidas pelos vereadores; Site não apresenta o resultado das 

Comissões e das Sessões Plenárias; Site não apresenta os projetos de lei em tramitação. 
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DEFESA: Em que pese os apontamentos da Fiscalização, 

a Câmara Municipal disponibiliza aos cidadãos acesso 

para efetuar reclamações, denúncias e sugestões aos 

seus Vereadores por intermédio de sítio oficial, no 

qual também se apresentam informações contábeis e 

financeiras atualizadas, inclusive de gastos com 

adiantamentos, despesas de viagens e locomoção. 

Ademais, permite-se aos cidadãos, por meio deste 

sistema, o acompanhamento das proposituras dos 

Vereadores em trâmite na Casa e assistir às Sessões 

do Pleno e das Comissões. Já em andamento medidas 

necessárias à adequada divulgação das informações de 

remuneração dos agentes políticos. 

 

D.5. – ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL: 

- Encaminhamento intempestivo de documentos a este 

Tribunal, conforme Autos Próprios de Controle de 

Prazo das Resoluções e Instruções
3
; 

DEFESA: Sendo de atribuição do cargo de Presidente 

da Câmara Municipal o cumprimento das determinações 

deste Tribunal independentemente da pessoa que o 

investe, neste sentido, iniciado novo biênio da 

Presidência da Edilidade em 01/01/2017, competia, 

portanto, ao atual eleito prestar informações 

relativas à notificação, publicada no D.O.E. de 

14/12/2016, para enviar documentos ou para sanar 

irregularidades até vencimento do prazo legal em 

18/01/2017. 

 

Pela aprovação dos demonstrativos 

manifesta-se o Ministério Público (art. 33, II, LC 

709/93), com proposta de recomendações à Edilidade 

para que adote providências de aprimoramento da 

gestão
4
 e de exato cumprimento da lei

5
 (evento 36.1). 

                     
3 “... contraria o princípio da indisponibilidade do interesse público e os princípios insculpidos no 

artigo 37 da Constituição Federal, notadamente os da moralidade, legalidade e eficiência”. 

4 Item A.3 – adote as providências necessárias ao total saneamento das falhas apontadas, 
conferindo maior transparência às informações; 
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Registro dos julgados precedentes: 

 

Exercício Processo Decisões 

2015 TC-1141/026/15 Regular com recomendações
6
 

2014 TC-2977/026/14 Regular com recomendações
7
. 

2013 TC-572/026/13 Regular com recomendações
8
. 

 

É o relatório. 

 

 
GCECR 

NST/ADS 

                                                               

Item D.5 – encaminhe a este Tribunal os documentos exigidos pelo Sistema AUDESP dentro dos 
respectivos prazos fixados nas Instruções TCE 02/2008 (e, a partir de 04.08.2016, nas Instruções 
02/2016). 

5 Art. 71, inc. IX, da Constituição Federal e art. 33, inc. X, da Carta Estadual. 

6 Contas de 2015 (TC-1141/026/15; DOE 13/03/2018; Relator Conselheiro Sidney Estanislau 
Beraldo; Trânsito em Julgado em 05/04/2018): Primeira Câmara de 06/02/2018; julgamento 
pela regularidade (art. 33, inciso II, LCE 709/93), com recomendações. 

7 Contas de 2014 (TC-2977/026/14; DOE 28/06/2016; Relator Conselheiro Sidney Estanislau 
Beraldo; Trânsito em Julgado em 20/07/2016): Segunda Câmara de 07/06/2016; julgamento 
pela regularidade (art. 33, inciso II, LCE 709/93), com recomendações. 

8 Contas de 2013 (TC-572/026/13; DOE 12/08/2015, Relator Conselheiro Antonio Roque 
Citadini; Trânsito em Julgado em 27/08/2015): Segunda Câmara de 28/07/2015 julgamento 
pela regularidade (art. 33, II, LCE 709/93), com recomendações. 
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TC-004860/989/16 

 

 

VOTO 

 

 

Em exame prestação de Contas Anuais 

da CÂMARA MUNICIPAL DE MOTUCA, exercício de 2016.  

 

Tópico de Inspeção Resultados 

Despesas Totais do Legislativo - art. 29-A, caput, CF/88 – 7% 4,12% 

Gastos com Folha de Pagamento - art. 29-A, § 1º, CF/88 – 70% 48,88% 

Despesas de Pessoal - art. 20, III, “a”, LRF – 6% 2,33% 

Execução Orçamentária 
Devolução de 
R$ 129.148,06 

Remuneração dos Agentes Políticos - art. 29, VI e VII; 37, X e XII, CF/88 Em ordem 

Recolhimento de Encargos Sociais Em ordem 

 

Laudo técnico da Fiscalização aponta 

desacertos nos seguintes itens: A.3. Fiscalização 

Ordenada (Transparência); D.5. Atendimento à Lei 

Orgânica, Instruções e Recomendações do Tribunal. 

 

Não obstante, elementos de instrução 

aduzem gestão orçamentário-financeira equilibrada, 

com fiel observância dos dispositivos estabelecidos 

às despesas legislativas. 

 

Repasses efetuados pelo Executivo à 

Câmara Municipal alçaram R$ 700.000,00 (setecentos mil 

Reais), dos quais foram restituídos R$ 129.148,06 

(cento e vinte e nove mil e cento quarenta e oito Reais e 

seis centavos), com resultado econômico deficitário de 

304,83% e saldo patrimonial reduzido em 0,86% em 

comparação a 2015.  
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Despesas legislativas (R$ 570.851,39) 

foram equivalentes a 4,12% da soma de receitas 

tributárias e transferências do exercício anterior, 

abaixo, portanto, dos 7% estabelecidos no artigo 29-

A, I, da CF/88
9
, acrescido pela E.C. nº 25/2000. 

 

 
 

Em 48,88% da Receita do exercício, 

a folha de pagamentos (R$ 342.132,71) atendeu o 

percentual máximo fixado no artigo 29-A, §1º, da 

Constituição Federal10. Apresenta-se, ainda, regular 

o pagamento de encargos sociais. 

 

                     
9 Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos 
Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, 
relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos 
arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:  

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; 

10 Art. 29-A. [...] 
§ 1º  A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de 
pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000). 
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Dispêndios de pessoal (R$ 415.957,64) 

consumiram 2,33% da Receita Corrente Líquida, e, 

assim, respeitaram o artigo 20, III, “a”, da Lei 

Complementar nº 101/00
11
. 

 

 
 

Remodelado a termos do artigo 29 da 

Lei Complementar Municipal nº 140/2015, o quadro de 

pessoal contou com 05 (cinco) postos efetivos, dos 

quais 02 (dois) preenchidos, e 03 vagas (três) de 

livre designação, com 2 (duas) providas. Cabe anotar 

que a Lei Complementar Municipal nº 160/2016 

convalidou os atos dos Assessores Contábil e 

Legislativo praticados durante o interregno destas 

duas Leis Municipais, e determina a extinção dos 

referidos cargos em comissão na vacância. 

                     

11 Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 
III - na esfera municipal: 

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, 
quando houver; 
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Disciplinada pela Resolução 2/2012, 

a remuneração dos agentes políticos (Presidente: 

R$ 2.020,68; Vereadores: R$ 1.616,46) observou os limites 

constitucionais, sem notícias de irregularidades no 

que se refere ao acúmulo de cargos por três 

vereadores, os quais atuam como funcionários 

efetivos da Prefeitura Municipal. 

 

 
 

 
 

Devidamente observadas as 

restrições de final de mandato, como disposto nos 

artigos 21 e 42 da Lei Complementar 101/2000
12
. 

                     

12 Art. 21 [...] 
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Em que pese à ocorrência de envio 

extemporâneo de documentos em descumprimento à norma 

deste Tribunal (item D.5), registra-se a existência 

do processo TC-18679/989/16-0 que cuida do Controle 

de Prazos das Resoluções e Instruções desta Corte. 

Nestas condições, podem as críticas ser relevadas, 

inobstante ao acompanhamento pela Fiscalização da 

efetividade das providências anunciadas em defesa. 

 

Também os apontamentos da rotina de 

inspeção ordenada dedicada à Transparência (item 

A.3) comportam relevação, todavia sob recomendações 

                                                               

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com 
pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo 
Poder ou órgão referido no art. 20. 

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres 
do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro 
dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente 
disponibilidade de caixa para este efeito. 
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à Edilidade para que ultime as medidas necessárias 

ao esgotamento das falhas anotadas.  

 

Estas as considerações, acompanho a 

manifestação do Ministério Público e, nos termos do 

artigo 33, inciso II, da Lei Complementar nº 

709/93
13
, voto pela regularidade das Contas da CÂMARA 

MUNICIPAL DE MOTUCA, exercício de 2016, com as 

seguintes recomendações: 

 

– adote as providências necessárias 

ao total saneamento das falhas apontadas para conferir 

melhor transparência às informações da Câmara 

Municipal (Item A.3);  

 

- encaminhe a este Tribunal os 

documentos exigidos pelo Sistema AUDESP nos prazos 

determinados (Item D.5). 

 

Por fim, proceda-se à quitação do 

responsável, Senhor José Roberto Legramandi, no 

termos do artigo 35 do mesmo diploma legal14. 

 

É como voto. 

 

 
GCECR 

NST/ADS 

 

                     

13 Artigo 33 - As contas serão julgadas: 
II regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de 
natureza formal, de que não resulte dano ao erário. 

14 Artigo 35 - Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal de Contas dará quitação 
ao responsável e lhe determinará, ou a quem lhe haja sucedido, a adoção de medidas necessárias 
à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras 
semelhantes. 


