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PRIMEIRA CÂMARA                SESSÃO DE 19/11/2019                ITEM Nº 066 
 
TC-000799/026/15 
Câmara Municipal: Cotia. 
Exercício: 2015. 
Presidente(s) da Câmara: Sérgio Henrique Clementino Folha. 
Advogado(s): Eliana Furtuoso de Melo (OAB/SP nº 221.906). 
Acompanha(m): TC-000799/126/15 e Expediente(s): TC-004558/026/19. 
Procurador(es) de Contas: Élida Graziane Pinto. 
Fiscalizada por: GDF-2 - DSF-I. 
Fiscalização atual: GDF-6 - DSF-II. 
 
Gastos com folha de pagamento: CF, artigo 29-A, § 
1º 

67,65%
1
 da receita efetivamente realizada  

Despesa total do Legislativo: CF, artigo 29-A, caput –  5,83%
2
 

Remuneração dos agentes políticos: Regulares 

Execução Orçamentária:  Devolução de R$ 1.528.527,08
3
 

Gastos com pessoal x Receita Corrente Líquida:  4,00%
4
 

                     
1
 Gastos com folha  
Transferência total da Prefeitura 30.647.471,99 
Inativos pagos com orçamento do Legislativo 860.025,14 
Transferência líquida 29.787.446,85 

Despesa total com folha de pagamento 21.010.237,94 
Inativos pagos com orçamento do Legislativo 860.025,14 
Despesa com folha de pagamento 20.150.212,80 

Despesa com folha ÷ Transferência líquida 67,65%

Percentual máximo 70,00%  
 
2
 Despesa geral da Câmara  - limite de 6% da receita do exercício anterior 
População do Município 229.458

Receita Tributária Ampliada do exercício anterior 499.383.895,04 

Percentual máximo permitido 6,00%

Valor permitido para repasses 29.963.033,70 

Total de despesas do exercício 29.118.944,91 5,83%

 
3
 Execução Orçamentária 

Ano Previsão Final  Repassados (Bruto) Resultado % Devolução

2011 16.030.000,00 16.030.000,00 - 2.259,09 

2012 20.100.000,00 20.100.000,00 - 46.594,31 

2013 26.000.000,00 24.943.062,57 (1.056.937,43) -4,07% 1.233,24 

2014 29.600.000,00 28.664.910,40 (935.089,60) -3,16% 633.471,50 

2015 30.647.471,99 30.647.471,99 - 1.528.527,08 

2016 33.790.000,00 

                                               
4
  

Dez Abr Ago Dez
2014 2015 2015 2015

% Permitido Legal 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Gasto Informado - A 23.088.491,45 23.272.677,34 23.535.985,64 24.125.113,94 

Inclusões da Fiscalização - B 1.374.633,61 

Exclusões da Fiscalização - C
Gastos Ajustados - D 23.272.677,34 23.535.985,64 25.499.747,55 

Receita Corrente Líquida - E 664.938.086,39 661.520.007,91 645.854.650,90 637.538.894,35 

Inclusões da Fiscalização - F
Exclusões da Fiscalização - G

661.520.007,91 645.854.650,90 637.538.894,35 

% Gasto Informado A/E 3,47% 3,52% 3,64% 3,78%

% Gasto Ajustado - D/H 3,52% 3,64% 4,00%

Período

Receita Corrente Líquida Ajustada - H
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Cuidam os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de 

COTIA, relativas ao exercício de 2015. 

A inspeção ficou a cargo da 2ª Diretoria de Fiscalização – DF-2 

e, conforme Relatório de fls. 04/49, em relação aos demonstrativos foram 

apontadas as seguintes ocorrências: 

B.3.2 - LIMITE CONSTITUCIONAL PARA GASTO COM FOLHA DE 
PAGAMENTO (EC Nº 25/00) 
Desatendimento ao limite constitucional para gasto com folha de pagamento (72,26%). 

 
B.3.3.4.1 - VEREADORES 
- Os agentes políticos não estão cumprindo anteriores acordos de 
parcelamento quanto a valores pagos indevidamente a título de “Auxílio 
encargo geral de gabinete”. 
- Defesa de vereador por servidora da Câmara, em execução fiscal pela 
Fazenda Municipal, o que é vedado pelo Estatuto da Advocacia e da Ordem 
dos Advogados do Brasil, tendo esta servidora realizado doação eleitoral à 
campanha deste vereador. 
 
B.4.2 - DEMAIS DESPESAS ELEGÍVEIS PARA ANÁLISE  
- Descumprindo o decidido nas contas de 2010, ainda há pagamento de férias 
indenizadas a servidores da Câmara Municipal antes do término do período 
aquisitivo. 
- Pagamentos a comissionados a título de Regime de Tempo Integral (RTI). 
- Pagamentos a comissionados a título de licença-prêmio. 
- Pagamento recorrente de gratificação por serviços extraordinários. 
 
B.4.2.1 - REGIME DE ADIANTAMENTO  
- Eventual saldo devolvido em dinheiro em mãos à tesoureira, que recebeu em 
2015 o montante de R$ 11.454,61 a título de auxílio para diferença de caixa. 
- Descumprimento de formalidade da legislação local, não constando nas 
prestações de contas a matrícula do requerente a quem deve ser entregue o 
numerário. 
- Pagamento em duplicidade pela utilização de mesmo táxi por dois 
vereadores. 
- Ausência de declaração de recebimento dos materiais adquiridos ou dos 
serviços prestados. 
- Quanto às viagens de vereadores: ausência de comprovante de despesa; 
diárias a mais em hotel; pagamento de itens como “taxa de serviço” e 
“telefone”; pagamento de despesa de terceiros; despesas excessivas com 
refeições; descrição simplificada de “despesa com refeição”; valores muito 
superiores ao previsto quanto às despesas com táxi; não devolução de saldo. 
 
B.4.2.2 - GASTOS COM COMBUSTÍVEL 
- Locação de 19 veículos, tendo a Câmara apenas 13 vereadores. 
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- Gastos expressivos com combustível, mesmo em períodos de recesso 
parlamentar. 
- Os extratos de abastecimento dos veículos fornecidos não demonstram fidedignidade a 
possibilitar análise e fiscalização, visto que há informações divergentes quanto às 
quilometragens dos veículos quando do abastecimento. 

- Possível relação entre os postos de combustível utilizados e vereadores, 
inclusive doadores de campanha eleitoral. 
 
B.5 - TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS 
- Cheques para pagamento dos vencimentos no cofre da Câmara, inclusive a 
vereador e ao Presidente da Câmara; 
- Inventário geral do almoxarifado com valor divergente do informado no 
balanço patrimonial e à AUDESP. 
- O imóvel onde se encontra a Câmara não possui Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros. 
- Bem sem placa de patrimônio em gabinete de vereador. 
 
C.2.3 - EXECUÇÃO CONTRATUAL 
Gasto desnecessário com filiação à Associação União dos Vereadores do 
Estado de São Paulo - UVESP. 
 
D.1 - CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS 
Não divulgação da remuneração mensal e nominal dos servidores ativos e dos 
proventos dos servidores inativos. 
 
D.2 - FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP 
Constatadas divergências entre os dados informados pela Origem e aqueles 
apurados no Sistema AUDESP. 
 
D.3.1 - QUADRO DE PESSOAL5 
- A Câmara ainda possui comissionados cedidos pela Prefeitura. 
- Cessão pela Câmara de duas comissionadas à Prefeitura. 
- Pessoa ligada à família do Presidente possui cargo em comissão em seu 
gabinete. 
- Comissionados relacionados à família de vereadores atuando na Prefeitura. 
- Dentre os comissionados externos na Prefeitura, alguns são doadores da 
campanha de 2012 de vereadores. 
- Verificados cargos em comissão cujas atribuições não possuem 
características de direção, chefia e assessoramento. 
- Excessiva quantidade de cargos em comissão à disposição do Presidente. 
- Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo MP/SP, por 
entender irregular a criação e provimento de cargos em comissão pela Câmara. 

                     
5
  

Natureza do 
cargo/emprego 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Efetivos 111 111 68 71 43 40
Em comissão 66 65 66 60 5

Total 177 176 134 131 43 45

Temporários Em 31.12 de 2015

Nº de contratados

Existentes Ocupados Vagos

2014 2015
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- Descumpriu o decidido nas contas de 2010, uma vez que não foram fixadas 
as atribuições de Advocacia Pública a Procurador de carreira, com ingresso por 
concurso público; 
- Contratação dos mesmos escritórios de advocacia, inclusive por 
inexigibilidade de licitação, um desde 2005 e outro desde 2007; 
 
D.5 - ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E 
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL 
Desatendimento de recomendações quanto à readequação de seu quadro de 
pessoal, pagamento de férias indenizadas a servidores antes do término do 
período aquisitivo e o correto preenchimento dos documentos comprobatórios 
dos dispêndios realizados por meio de adiantamentos. 
 

 Subsidiou o exame das contas, o seguinte Expediente: 

TC-4558/026/19 
 

Trata-se de ofício subscrito pelo Dr. Bruno Gondim Rodrigues, 
digníssimo Promotor de Justiça de Cotia, solicitando informações sobre 
o presente processo. 

 
  O Responsável pelas contas e Ordenador de Despesas do 

período foi regularmente notificado (fls. 51), sendo apresentadas suas 

justificativas, pugnando pela regularidade dos demonstrativos (fls. 58/83 e 

documentos que acompanham). 

  Em síntese, quanto ao “Limite Constitucional para Gasto com 

Folha de Pagamento”, esclarece que consta no relatório da fiscalização o valor 

de R$ 3.350.705,54 referente aos encargos sociais, sendo que o montante 

correto é de R$ 3.586.535,08, uma vez que não foi considerado o valor de R$ 

235.829,54, referente ao mês de dezembro de 2015 (restos a pagar). 

Informa que não foi deduzido da despesa com folha de 

pagamento o valor de R$ 787.781,76, referente aos gastos com pagamento de 

licença prêmio em pecúnia, os quais devem ser excluídos por se tratarem de 

verba de caráter indenizatório.  

Ressalta, ainda, que o valor referente ao pagamento de pessoal 

cedido pela Prefeitura (R$ 1.374.633,61) não deveria ser somado ao valor da 

folha de pagamento da Câmara, uma vez que foram custeados pelo Executivo. 

Em relação à atuação de servidora contra a Fazenda Municipal, 

alega que houve somente uma manifestação nos autos da ação de Execução 

Fiscal (processo n° 0014786-35.2010.8.26.0152), onde figura como executado o Sr. 
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Arildo Gomes Pereira, a qual teve a finalidade de proceder à juntada de cópia 

de termo de celebração de acordo de parcelamento dos débitos referentes aos 

valores percebidos como "Auxilio Encargo Geral de Gabinete", bem como cópia 

de guia de recolhimento das custas processuais. 

Assevera, ainda, que a doação feita por servidores está amparada 

pela legislação e que não compete à Câmara fiscalizar a regularidade de tais 

procedimentos. 

No que tange ao item “Demais Despesas Elegíveis para Análise”, 

esclarece que o pagamento de férias indenizadas antes do término do período 

aquisitivo não é vedado pela Lei n° 628, de 20/11/80 (Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Município de Cotia), bem como não representa 

prejuízo ao erário, haja vista que em caso de exoneração os valores seriam 

devidamente descontados na rescisão dos servidores. 

A respeito dos pagamentos de gratificação pela prestação de 

serviços em Regime de Tempo Integral - RTI, bem como de licença prêmio a 

servidores comissionados, ressalta que a citada Lei n° 628/80 não diferencia 

direitos ou deveres entre servidores efetivos e ocupantes de cargos em 

comissão, com exceção da forma de ingresso ou de saída da administração. 

No que se refere ao pagamento recorrente da gratificação por 

serviços extraordinários, informa que se trata de convocação prévia para 

prestação de serviços além do período normal. 

No tocante ao “Regime de Adiantamento”, alega que os valores 

devolvidos no exercício e os concedidos à titulo de auxílio para diferença de 

caixa são totalmente distintos, sendo que o referido auxilio está disciplinado no 

art. 98 da Lei n° 628/80, não havendo, portanto, nenhuma irregularidade no seu 

pagamento. 

Quanto à ausência do número da matrícula no requerimento de 

adiantamento, esclarece que a falha ocorreu por um lapso na digitação, visto 

que todas as demais informações necessárias ao atendimento da Lei n° 

1.618/2010 foram prestadas. 
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No entanto, afirma que já foram adotadas as devidas providências 

para a inserção do número de matricula no formulário de requerimento de 

adiantamentos. 

Com relação ao pagamento em duplicidade pela utilização de 

mesmo taxi por dois vereadores, assevera que a análise dos processos ficou 

prejudicada em razão das prestações de contas terem sido feitas e 

apresentadas em datas diferentes, bem como que os valores foram devolvidos, 

conforme comprovam os documentos de fls. 155/157. 

No que tange à ausência de declaração de recebimento dos 

materiais adquiridos ou dos serviços prestados, ressalta que por um lapso dos 

servidores responsáveis não constaram o carimbo e a assinatura para 

comprovar o recebimento, entretanto, afirma que foram realizados e entregues 

de forma adequada. 

A respeito das diárias a mais em hotel, quanto à prestação de 

contas nº 770/2015, esclarece que o vereador precisou pagar mais uma diária, 

tendo em vista que os seus compromissos foram até às 14:00 horas e a saída 

do hotel deu-se às 15:03 horas, sendo o voo de retorno às 17:15 horas. 

No que se refere à prestação de contas nº 1111/2015, alega que 

ocorreu um lapso no momento da reserva de apenas 01 diária, tendo em vista 

que o vereador chegou ao hotel antes das 14h, sendo necessário o pagamento 

de mais uma diária. 

No tocante à prestação de contas nº 1147/2015, afirma que 

novamente houve um erro ao efetuar a reserva de apenas 02 diárias, sendo 

que houve a necessidade do edil pagar mais uma diária em razão dos 

compromissos agendados, não sendo possível fazer o check-out até às 12:00 

horas. 

Quanto ao pagamento de despesas de terceiros, informa que os 

valores referentes às prestações de contas nºs 770/2015 (R$ 124,90) e 

1145/2016 (R$ 198,00) foram devolvidos ao erário, conforme comprovam os 

documentos de fls. 162/164. 
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Em relação à despesa excessiva com refeições (prestação de 

contas nº 1534/2015), assevera que estava acompanhando o vereador Almir 

Rodrigues da Rocha, sendo pago o valor de duas refeições, ou seja, foi emitida 

uma única nota fiscal para os dois vereadores. 

No que tange ao curso de capacitação de vereadores em 

Natal/RN, ressalta que foram apresentados recibos discriminados 

corretamente, bem como que a utilização do mesmo taxi por duas vezes no dia 

25/06/15 justifica-se por ter sido usado em horários diferentes. 

A respeito dos saldos referentes às prestações de contas nºs 

620/2015, 934/2015, 935/2015, 1106/2015, 1146/2015 e 1147/2015, esclarece 

que foram descontados na folha de pagamento dos vereadores, conforme 

comprovam as cópias dos holerites de fls. 167/173. 

No tocante ao item “Gastos com Combustível”, alega que é 

disponibilizado um veículo para cada vereador, um para cada integrante da 

Mesa Diretora (Presidente, Vice-Presidente, 1° Secretário e 2° Secretário) e 

dois para a administração. 

Afirma que os veículos são destinados ao transporte de 

vereadores e servidores, no exercício de suas atribuições administrativas e 

legislativas, sendo que são necessários para o desenvolvimento da atividade 

parlamentar, tendo em vista que a cidade possui 323,89 km2 de área territorial. 

Quanto aos gastos com combustíveis em períodos de recesso 

parlamentar, informa que são justificados, uma vez que são suspensas apenas 

as realizações das sessões ordinárias, ou seja, as demais atividades 

parlamentares permanecem. 

Com relação às informações divergentes quanto à quilometragem 

dos veículos, assevera que tais dados são implantados no sistema pelo 

frentista e tão logo forem detectados, são prontamente corrigidos. 

Ressalta que a Câmara não possui contrato com postos de 

combustível, mas sim com empresa cujo objeto é a prestação de serviços de 

gerenciamento do abastecimento dos veículos por postos credenciados, sendo 
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que a rede credenciada é de responsabilidade da contratada. 

Assim, esclarece que não há relação entre a Câmara e os 

proprietários dos postos de combustível. 

Afirma que após a edição da Resolução n° 9/2015, que 

regulamenta a utilização dos carros e o consumo de combustíveis da Edilidade, 

houve uma redução significativa dos referidos gastos, conforme demonstrado 

pela própria fiscalização. 

Alega que a referida resolução obriga os condutores a efetuarem 

um controle rigoroso da quilometragem rodada e do consumo de combustível, 

bem como realizar o “check list” de cada veiculo, utilizando formulários 

preestabelecidos. 

Informa, ainda, que foi expedido o Ato da Presidência nº 04/2016, 

que dispõe sobre o limite mensal de combustível disponibilizado aos veículos 

da Câmara, onde foi reduzido o limite de 400 para 350 litros, demonstrando a 

preocupação da Administração em reduzir os referidos gastos. 

A respeito do item “Tesouraria, Almoxarifado e Bens 

Patrimoniais”, assevera que não existe vedação legal quanto ao pagamento de 

servidores e vereadores por meio de cheques, entretanto, tal prática não é 

mais aplicada, sendo que todos os pagamentos são realizados por 

transferência bancária. 

Ressalta, ainda, que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros já 

está sendo providenciado, bem como que o bem móvel sem identificação foi 

regularizado. 

No que se refere ao item “Execução Contratual”, esclarece que a 

filiação à UVESP foi realizada por outra gestão, objetivando assessoria na 

atividade parlamentar, por meio de encaminhamento de periódicos e e-mails 

aos vereadores, disponibilização de banco de projetos, pareceres jurídicos e 

cartilhas informativas no site da entidade. 
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Afirma, ainda, que em 2016 foi feito o cancelamento do termo de 

filiação. 

No que tange ao “Cumprimento das Exigências Legais”, alega que 

a Câmara está realizando estudos para promover a divulgação da 

remuneração dos servidores. 

Quanto ao “Quadro de Pessoal”, informa que a cessão de 

servidores pela Prefeitura é regulamentada pelo artigo 43 da Lei nº 628/80, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Cotia. 

Assim, tendo em vista que a norma citada não distingue os tipos 

de servidores, entendeu ser legal a cessão de servidores comissionados. 

Em relação à pessoa da família do Presidente que ocupava cargo 

em comissão em seu gabinete, ressalta que se trata de parentesco distante (5º 

grau – declaração de fls. 177), não caracterizando condição de nepotismo. 

No tocante aos servidores comissionados parentes de vereadores 

atuando na Prefeitura, assevera que foi entregue à fiscalização uma declaração 

de existência de grau de parentesco, demonstrando que tais funcionários são 

primos de 4°, 5º e 6º grau dos edis (fls. 178). 

A respeito dos servidores comissionados que foram supostos 

doadores de campanha de vereadores, entende que não cabe à Edilidade 

apresentar manifestação sobre o assunto, haja vista tal prática estar prevista 

na legislação eleitoral, devendo ser fiscalizada pela Receita Federal e pelo 

TSE. 

No que se refere aos cargos em comissão, esclarece que as 

atribuições são de direção e assessoramento, bem como que a quantidade não 

é excessiva, uma vez que existem os gabinetes dos vereadores e do 

Presidente, que necessitam de servidores para atendimento ao público e para 

o desempenho de suas atividades. 

No que tange à existência de Ação Civil Pública por Improbidade 

Administrativa ajuizada pelo MPE/SP, afirma que a Câmara promoveu ampla 
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reforma administrativa por meio da Lei nº 1811/2014, que reduziu a quantidade 

de cargos comissionados existentes no Legislativo. 

Alega, ainda, que a Edilidade editou a Lei nº 1948/2016, que criou 

o cargo efetivo de Procurador Legislativo, bem como já foi instaurou 

procedimento para a contratação de empresa para a realização de concurso 

para provimento do referido cargo. 

Quanto ao escritório Lamari Advogados Associados, informa que 

a contratação ocorreu após procedimento licitatório na modalidade convite, não 

sendo verificadas falhas pela fiscalização. 

Com relação à contratação por inexigibilidade de licitação do 

escritório Baptista & La Terza Advogados Associados, ressalta que o último 

ajuste firmado não possuía o mesmo objeto dos anteriores, bem como que os 

serviços foram propostos com previsão nos incisos III e V do artigo 13 da Lei nº 

8.666/93, podendo ser considerados serviços técnicos profissionais 

especializados. 

Por fim, assevera que a referida contratação foi realizada pelo 

antigo gestor, sendo que o ajuste não foi renovado. 

A Assessoria Técnica, sob o aspecto econômico-financeiro, 

entende que a importância de R$ 1.374.633,61, referente ao gasto com 

pessoal cedido pela Prefeitura, não deve ser contabilizada na folha de 

pagamento do Legislativo, uma vez que os pagamentos foram realizados pelo 

Executivo. 

Assim, refeitos os cálculos, concluiu que o gasto com folha de 

pagamento atingiu o percentual de 67,64% da receita bruta transferida pelo 

Executivo, em atendimento ao artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal (70%). 

A respeito do item “Tesouraria, Almoxarifado e Bens 

Patrimoniais”, propôs recomendação. 

No mais, atestou o cumprimento dos limites constitucionais e 

aqueles estabelecidos na LRF. 
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Desse modo, anotou sua opinião pela regularidade das contas (fls. 

202/205). 

A ATJ, sob o ponto de vista jurídico, aliada à sua i. Chefia, propôs 

o julgamento pela irregularidade dos demonstrativos, tendo em vista o 

pagamento de horas extras a servidores comissionados e as falhas destacadas 

no quadro de pessoal (fls. 206/214). 

O d. Ministério Público de Contas concluiu pela irregularidade dos 

demonstrativos, tendo em conta as impropriedades destacadas nos itens 

“Quadro de Pessoal”, “Demais Despesas Elegíveis para Análise”, “Regime de 

Adiantamento” e “Gastos com Combustível” (fls. 215/228). 

Em 19/09/17, a advogada do Responsável, Dra. Eliana Furtuoso 

de Melo (OAB/SP 221.906), obteve vista dos presentes autos (fls. 232). 

Em 04/10/17 o Legislativo encaminhou peça nominada 

“memoriais”, pugnando pela regularidade dos demonstrativos (fls. 233/241 e 

documentos que acompanham). 

Em síntese, informa que a Câmara não pagou gratificação de 

serviços extraordinários ou horas extras aos servidores ocupantes de cargos 

comissionados, mas tão somente a servidores efetivos (fls. 242/257). 

Alega que não existem mais servidores comissionados cedidos à 

Prefeitura ou à Câmara, sendo que atualmente o Executivo cedeu 04 

servidores efetivos (03 guardas civis e um 01 administrativo) e a Câmara cedeu 

01 servidor efetivo, conforme comprova a declaração de fls. 258. 

Destaca que foi promulgada a Lei n° 1.970, de 15/02/17 (fls. 

259/287), que alterou algumas atribuições dos cargos em comissão. 

Esclarece que a Lei n° 1.811/2014 prevê a carga horária de 33 

horas semanais aos servidores da Câmara, sendo que de acordo com o 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cotia, os funcionários podem 

ser convocados para a prestação de serviços em Regime de Tempo Integral, 

passando a cumprir carga horária de 40 horas semanais. 
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Encaminha doutrina e jurisprudência visando comprovar que os 

servidores comissionados têm direito à licença-prêmio. 

Ressalta que atualmente a Edilidade não possui contratos com 

escritórios de advocacia, bem como que foi nomeada servidora para o cargo 

efetivo de Procurador Legislativo, conforme comprova cópia da Portaria n° 341, 

de 04/09/17 (fls. 288). 

Afirma que em 01/02/17 foi celebrado aditamento ao contrato de 

locação de veículos, ocasião em que foi reduzida a quantidade para 15 

veículos (fls. 289). 

Assevera, ainda, que em 08/02/17 foi realizado aditamento (n° 

2/2017 – fls. 290) ao contrato de gerenciamento do abastecimento de 

combustíveis, reduzindo os cartões para 15 e diminuindo a quantidade mensal 

de combustível para 300 litros. 

MPC reiterou sua manifestação pela irregularidade das contas (fls. 

292). 

SDG concluiu pela irregularidade dos demonstrativos, tendo em 

conta as impropriedades apontadas no item “Quadro de Pessoal”, bem como 

propôs envio dos autos ao MPE/SP, para adoção de providências quanto aos 

itens “Demais Despesas Elegíveis para Análise” e “Gastos com Combustível” 

(fls. 294/300). 

A advogada da Edilidade, Dra. Maria Guerreiro de Oliveira 

(OAB/SP 402.853), obteve vista dos presentes autos em 05/02/18 (fls. 305). 

Em 09/02/18, notifiquei o Responsável (fls. 306 e 308) para que 

adotasse as medidas cabíveis visando à recomposição ao erário dos valores 

gastos indevidamente com adiantamentos e combustível. 

Em resposta, a Origem apresentou justificativas (fls. 309/320 e 

documentos que acompanham). 

Em síntese, alega que o responsável adotou providências para 

reduzir os gastos com viagens oficiais, contratando prestadora de serviços de 

agenciamento de viagens. 
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Quanto aos gastos com combustível e locação de veículos, 

informa a edição do Ato da Presidência nº 05, de 27/10/17, que reduziu o limite 

mensal de combustível para cada carro para 200 litros. 

No que tange aos itens relativos às doações realizadas por 

servidores comissionados às campanhas de vereadores, à gratificação pela 

prestação de serviços em regime de tempo integral e à concessão de licença-

prêmio a comissionados, fez remissão aos termos do parecer da SDG, o qual 

relevaria as falhas ou as alçaria ao campo das recomendações. 

Em relação aos servidores comissionados cedidos pela Prefeitura, 

anuncia que tais cessões teriam sido descontinuadas. 

Por fim, reiterou as justificativas anteriormente apresentadas. 

MPC e SDG reiteraram suas manifestações pela irregularidade 

das contas (fls. 1139/1140 e 1142/1144). 

Por fim, as últimas contas da Câmara Municipal de Cotia foram 

assim apreciadas: 

 

Exercício Processo Julgamento  

2014 2635/026/14 Regular com recomendações 

2013 230/026/13 Em trâmite 

2012 2333/026/12 Regular com recomendações 

  

É o relatório. 
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                                                                                                              GCCCM  
 
PRIMEIRA CÂMARA                  SESSÃO DE 19/11/2019                  ITEM 066 
    
Processo:        TC-799/026/15 
Assunto:  Contas Anuais da Câmara Municipal de COTIA 
Exercício:       2015 
Responsável:     Sérgio Henrique Clementino Folha – Presidente da 

 Câmara à época 
Período:   01.01 a 31.12.15 
Advogadas:  Eliana Furtuoso de Melo (OAB/SP 221.906) e Bárbara 

 Maria Guerreiro de Oliveira (OAB/SP 402.853). 
 
Gastos com folha de pagamento: CF, artigo 29-A, § 
1º 

67,65% da receita efetivamente realizada  

Despesa total do Legislativo: CF, artigo 29-A, caput –  5,83% 

Remuneração dos agentes políticos: Regulares 

Execução Orçamentária:  Devolução de R$ 1.528.527,08 

Gastos com pessoal x Receita Corrente Líquida:  4,00% 

   

A Origem cumpriu adequadamente os limites antes estabelecidos 

para as despesas gerais (5,83%), nos gastos com pessoal em relação à 

Receita Corrente Líquida (4,00%); e, também, quanto à fixação e pagamentos 

dos agentes políticos, conformados ao estabelecido na Constituição 

Federal/88. 

Quanto à execução orçamentária, houve devolução de R$ 

1.528.527,08 ao Executivo. 

No que tange aos anteriores acordos de parcelamento de agentes 

políticos, foram adotadas providências conforme atestaram a fiscalização e a 

Origem, no sentido da inscrição dos débitos na dívida ativa municipal, bem 

como o ajuizamento de ações de execução fiscal. 

Em relação ao item “Tesouraria, Almoxarifado e Bens 

Patrimoniais”, a Origem informa que foram adotadas medidas saneadoras, o 

que poderá ser verificado pela próxima fiscalização, cabendo recomendação à 

Edilidade para que regularize as imperfeições nos lançamentos contábeis, em 

atendimento aos princípios da transparência e da evidenciação contábil. 
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A respeito da “Execução Contratual”, a Câmara informou que a 

filiação à Associação União dos Vereadores do Estado de São Paulo - UVESP 

foi realizada por outra gestão (2013), sendo que em 01/07/16 foi feito o 

cancelamento do termo de filiação, conforme atestado pela própria inspeção. 

No que se refere ao “Cumprimento das Exigências Legais” a 

Edilidade informa que foram adotadas providências regularizadoras, o que 

também poderá ser verificado pela próxima inspeção, cabendo recomendação 

à Câmara para que atente a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação) no 

que se refere à divulgação de gastos e atos do Legislativo. 

No tocante à “Fidedignidade dos Dados informados ao Sistema 

AUDESP”, recomendo ao Legislativo para que promova ajustes para garantir a 

fidedignidade das informações enviadas a esta Corte por meio do Sistema 

AUDESP.  

Com relação ao item “Regime de Adiantamento”, o responsável 

efetuou a devolução dos valores referentes ao pagamento em duplicidade de 

taxi e ao pagamento de despesas de terceiros, conforme atestam os 

comprovantes de recolhimento de fls. 156/157 e 162/163.  

No mais, comprovou que os saldos referentes às prestações de 

contas nºs 620/2015, 934/2015, 935/2015, 1106/2015, 1146/2015 e 1147/2015 

foram descontados na folha de pagamento dos vereadores, conforme 

comprovam as cópias dos holerites de fls. 167/173. 

Desse modo, entendo que as falhas podem ser relevadas, 

cabendo recomendação à Câmara para que atenda ao disposto nos artigos 62, 

63 e 68 da Lei nº 4.320/64 e no Comunicado SDG nº 19/20106, a fim de melhor 

                     
6
 COMUNICADO SDG Nº 19/2010  

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta que, 
que, no uso do regime de adiantamento de que tratam os art. 68 e 69 da Lei nº 4.320, de 1964, devem os 
jurisdicionados atentar para os procedimentos determinados na lei local específica e, também, para os que seguem: 
1. autorização bem motivada do ordenador da despesa; no caso de viagens, há de se mostrar, de forma clara e não-
genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão. 
2. o responsável pelo adiantamento deve ser um servidor e, não, um agente político; tudo conforme Deliberação desta 
Corte (TC-A 42.975/026/08). 
3. a despesa será comprovada mediante originais das notas e cupons fiscais; os recibos de serviço de pessoa física 
devem bem identificar o prestador: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de inscrição no ISS. 
4. a comprovação de dispêndios com viagem também requer relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos 
visitados. 
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evidenciar a regularidade, legitimidade e economicidade dos gastos públicos. 

Quanto ao gasto com folha de pagamento (72,26%), a fiscalização 

informou que incluiu no cálculo o valor de R$ 1.374.633,61, referente ao 

pessoal cedido e pago pela Prefeitura à Câmara (fls. 08). 

Nesse sentido, acompanho as manifestações da ATJ e SDG no 

sentido de que a referida despesa não deve compor as despesas com pessoal 

da Câmara, tendo em vista que os recursos utilizados para a realização de tais 

gastos não advieram da cota destinada ao Legislativo. 

Assim, refeitos os cálculos, o gasto com folha de pagamento 

atingiu o percentual de 67,65%7 da receita bruta transferida pelo Executivo, em 

atendimento ao artigo 29-A, § 1º, da Constituição Federal (70%).  

No que se refere à Advocacia Pública, a Edilidade informou que 

foi editada a Lei nº 1948/2016, que criou o cargo efetivo de Procurador 

Legislativo, bem como que não foram renovados os contratos com escritórios 

de advocacia. 

Desse modo, entendo que a próxima fiscalização deverá verificar 

as medidas adotadas. 

Apesar da possibilidade de relevar tais falhas, há questões 

suficientes a ensejar a irregularidade das contas. 

Refiro-me, de início, ao apontamento da fiscalização sobre a 

inadequação do quadro de pessoal. 

                                                             
5. em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela 
modicidade. 
6. não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios quem venham a 
prejudicar sua clareza. 
7. o sistema de Controle Interno deve emitir parecer sobre a regularidade da prestação de contas. 
São Paulo, 07 de junho de 2010.  

 
7
 

 

Repasse total da Prefeitura 29.787.446,85           

Despesas com folha de pagamento 20.150.212,80           

Despesa com folha ÷ Transferências realizadas 67,65%

Percentual máximo 70,00%
 

* R$ 21.524.846,41 – R$ 1.374.633,61 (pessoal cedido e pago pela Prefeitura) = R$ 20.150.212,80. 
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Foi constatada a existência de 65 cargos em comissão, 

encontrando-se providos no exercício em exame 60. 

A fiscalização indicou às fls. 39/41 a existência de cargos em 

comissão (Diretor Presidente da Escola do Parlamento, Assessor da Mesa 

Diretora e Auxiliar de Gabinete da Presidência) cujas atribuições não possuem 

características de direção, chefia e assessoramento (art. 37, V, da Constituição 

Federal), realizando atividades rotineiras, burocráticas, que deveriam ser 

exercidas por servidores efetivos. 

Este ponto foi objeto de recomendação no voto exarado por esta 

E. Corte nas contas de 20118, portanto, com tempo hábil para que a Edilidade 

pudesse regularizar a situação. 

Destaco que o Presidente da Câmara possuía à sua disposição 

10 cargos comissionados, sendo eles: 03 Assessores Parlamentares de seu 

gabinete como vereador; 01 Chefe de Gabinete como vereador; 01 Chefe de 

Gabinete da Presidência; 01 Assessor Parlamentar da Presidência; 02 

Assessores de Gabinete da Presidência; e, 02 Auxiliares de Gabinete da 

Presidência. 

A agravar a situação, a inspeção relatou que o quadro de pessoal 

real, em 31.12.15, estava constituído por 101 comissionados, visto que havia 

41 cedidos pela Prefeitura. 

Como exposto pelo MPC, o regime jurídico ao qual está 

submetido o servidor ocupante de cargo em comissão implica especial relação 

de fidúcia com a autoridade nomeante, que se rompe no ato da cessão e 

deslegitima a manutenção do cargo, ante a ausência de pressuposto 

                     
 
8
 TC-2642/026/11 – relator E. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo - publicado no DOE de 07/01/14: 

 
“Aliás, conforme apontado nas contas da Câmara Municipal nos exercícios de 2009 e 2010, o Legislativo mantém em 
seu quadro de pessoal empregados comissionados cujas funções não possuem natureza de direção, chefia e 
assessoramento, afrontando, também, o inciso V do referido dispositivo constitucional. Assim, considerando que a 
recomendação exarada no julgamento das contas do Legislativo, exercício de 2009, foi publicada no DOE em 17-11-11 
(cf. TC-000874/026/09), deixo de aplicar multa ao Responsável pela reincidência, porém determino à Origem que 
proceda, imediatamente, à readequação de seu quadro de pessoal, atendendo, plenamente, os princípios e 
regras constitucionais sobre a matéria, de forma a priorizar a admissão de servidores em caráter permanente, 
por meio de concurso público, mantendo em seus quadros somente empregados comissionados, cujas 
funções “destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”, sob pena de possível 
julgamento irregular das contas futuras, bem como apenação do Responsável.” (gn) 
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fundamental ao livre provimento, não sendo, portanto, objeto de análise 

exclusivamente sob o viés da legalidade, como quer a Origem. 

A inspeção constatou, ainda, a cessão de 02 servidoras 

comissionadas à Prefeitura, com a manutenção do pagamento pela Câmara. 

Como bem destacou a SDG, os fatos narrados demonstram que a 

Edilidade se utilizou de expediente impróprio para incrementar sua força de 

trabalho, em afronta aos princípios constitucionais aplicáveis à administração 

pública. 

Nesse sentido, cito trechos da Consulta nº 862.3049 do E. 

TCE/MG e da decisão proferida por esta Corte no TC-2208/026/0710, 

respectivamente: 

1) “Nesta toada, quanto à cessão de servidor ocupante de cargo de 
recrutamento -amplo, não sendo ele oriundo de cargos efetivos, a cessão 
constitui clara afronta aos princípios constitucionais da moralidade, 
razoabilidade e finalidade, podendo, também, esse procedimento violar a regra 
constitucional do concurso público. Com efeito, conforme já assinalou esta 
Corte, no parecer sobre a Consulta n. 443.034, o servidor ocupante do cargo é 
de recrutamento amplo é demissível ad nutum, tendo por suporte fático a 
estrita relação de confiança entre o servidor e a Administração que o nomeou. 
Assim, promover tal recrutamento e, ato contínuo, transferir o servidor para a 
supervisão de outro gestor, quando nada, é um paradoxo, pois a relação de 
confiança que justificou o provimento ficará desfigurada.” 
 
2) “A cessão de servidores ocupantes de cargos em comissão a outros órgãos 
municipais e estaduais, sem prejuízo dos vencimentos deve ser interrompida 
por não haver respaldo no ordenamento jurídico, sem prejuízo de a questão ser 
levada ao conhecimento do Ministério Público.  
 
A situação reforça a impropriedade detectada no quadro de pessoal, qual seja, 
a existência de cargos em comissão sem as características estabelecidas na 
Constituição Federal.  
 
Os cargos em comissão, não há dúvida, são essenciais ao desempenho das 
atividades da Administração, porém, devem existir na quantidade mínima 
necessária, para que a Administração possa atender a contento o interesse 
público.  
 
Não é aceitável que a Administração se valha da existência de cargos de livre 
provimento desnecessários, como no caso dos autos, porque se necessários 

                     
9
 E. Conselheiro Wanderley Ávila. 

10
 TC-2208/026/07 - contas de 2007 da Prefeitura Municipal de Assis - E. Primeira Câmara, sessão de 25/08/09 - 

relator E. Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho. 
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fossem não seriam os servidores nomeados e cedidos, ocorrendo, na espécie, 
em última análise, burla aos preceitos constitucionais, que estabelecem regras 
importantíssimas para a Administração, em especial o ingresso por meio de 
concurso público.” 

 

No mais, a fiscalização constatou o pagamento de R$ 180.194,42 

a título de gratificação por serviços extraordinários (horas extras) aos 

servidores efetivos, o que corrobora a demonstração da inadequação da 

gestão de pessoal da Câmara. 

No tocante ao pagamento de gratificação a título de Regime de 

Tempo Integral - RTI para comissionados (R$ 521.128,63), alinho-me a 

manifestação do MPC, pois não há razão para tal pagamento, uma vez que o 

titular de cargo de livre provimento já se encontra submetido a regime jurídico 

que lhe impõe dedicação integral ao serviço, não fazendo jus a qualquer 

gratificação nesse sentido. 

Esta Corte já consolidou entendimento quando do exame de 

apartado das contas de 2005 da Prefeitura Municipal de Gastão Vidigal, no TC-

800125/109/05: 

“(...) A instrução dos autos revela que efetivamente foram realizados 

pagamentos de: a) gratificação por regime especial de trabalho a servidores 

comissionados, (...). Cabe observar que as justificativas da defesa, não tiveram 

o condão de sanar as falhas apontadas. (...) No que se refere a concessão da 

gratificação especial de trabalho a servidores ocupantes de cargo em comissão 

ressaltou SDG textualmente que: “(...) em vista da natureza dos cargos em 

comento, de livre nomeação e exoneração, não cabe discutir dedicação 

exclusiva ou regime integral, pois essa característica já está implícita.” (...) 

Acompanho as manifestações da Assessoria Técnica e SDG e julgo irregulares 

(...) gratificação por regime especial de trabalho." 

Outro aspecto capaz de ensejar o decreto de irregularidade diz 

respeito aos apontamentos da fiscalização sobre os gastos com combustível. 

No exercício em exame houve a locação de 19 veículos, tendo a 

Câmara 13 vereadores, resultando em um gasto de R$ 163.133,33. 
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Conforme bem abordado pela inspeção, o Legislativo gastou R$ 

179.248,13 com combustíveis no exercício em exame, ou seja, esse gasto 

mostrou-se excessivo, uma vez que a distância média percorrida por dia útil foi 

de 92,57 km. 

No mais, houve dispêndios com combustível durante o recesso 

parlamentar11, totalizando R$ 43.577,3912, tendo alguns veículos rodado cerca 

de 3.000 quilômetros em um mês desse período (extratos às fls. 162, 163v, 189, 190, 

190v do anexo I e fls. 213, 214v, 215, 216 e 216v do anexo II). 

Agrava a questão os extratos fornecidos pela Origem, uma vez 

que não demonstram fidedignidade a possibilitar análise e inspeção, visto que 

há informações divergentes quanto às quilometragens dos veículos quando do 

abastecimento13. 

A título de exemplo, a fiscalização destacou que em todo o mês 

de janeiro consta como quilometragem “4616” ao veículo de placa EVH4011, 

apesar de abastecido nove vezes (fls. 162 e verso do anexo I). 

Sobre as várias incorreções registradas nos gastos com 

combustível, não há comprovação do interesse público, em desacordo com os 

princípios constitucionais, bem como às normas contidas na Lei nº 4.320/64 e 

no Comunicado SDG nº 19/201014. 

                     
 
11

 Segundo os artigos 89 e 90 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cotia, são considerados como de recesso 
parlamentar os períodos de 1º a 31 de janeiro, de 1º a 31 de julho e de 16 a 31 de dezembro. 
  
12

 R$ 15.017,13 em janeiro + R$ 12.732,93 em julho + R$ 15.827,33 em dezembro. 

 
13

  

VEÍCULO KM JANEIRO KM DEZEMBRO FLS. 

EUZ6617 32.700 32.527 162 e 213v 

FLJ6359 72.367 52.700               163 e 214 

FRX4924 467.600 41.631 164 e 215v 

FWQ5316 101.900 42.450 165 e 215 

 

 
14

 COMUNICADO SDG Nº 19/2010  
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta que, 
que, no uso do regime de adiantamento de que tratam os art. 68 e 69 da Lei nº 4.320, de 1964, devem os 
jurisdicionados atentar para os procedimentos determinados na lei local específica e, também, para os que seguem: 
1. autorização bem motivada do ordenador da despesa; no caso de viagens, há de se mostrar, de forma clara e não-
genérica, o objetivo da missão oficial e o nome de todos os que dela participarão. 
2. o responsável pelo adiantamento deve ser um servidor e, não, um agente político; tudo conforme Deliberação desta 
Corte (TC-A 42.975/026/08). 
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Os documentos apresentados pela Câmara não são hábeis para a 

comprovação das despesas e da finalidade pública da locomoção, pela falta de 

controle de tais gastos. 

A Edilidade deveria ter adotado um controle efetivo, comprovando 

a finalidade pública dos deslocamentos, especificação da quilometragem diária 

percorrida e locais visitados, em atendimento aos princípios da economicidade, 

moralidade e eficiência. 

Notifiquei o responsável para que adotasse as medidas cabíveis 

visando à recomposição ao erário dos valores impugnados, mas não houve a 

devolução dos mesmos. 

Tratam-se, portanto, de impropriedades que comprometem a 

regularidade dos demonstrativos, com determinação de ressarcimento dos 

valores gastos indevidamente com combustível durante o recesso parlamentar, 

totalizando R$ 43.577,39 no exercício em exame. 

Nesse sentido, destaco trecho da decisão proferida pela E. 

Segunda Câmara desta Corte, em sessão de 14/12/10, nas contas de 2008 da 

Câmara Municipal de Juquitiba (TC-279/026/08 - relator E. Conselheiro Edgard 

Camargo Rodrigues): 

“De outra forma, a instrução processual indica a ocorrência de irregularidades 
capazes de macular os demonstrativos examinados, pois se observaram 
gastos com combustíveis e com refeições destinadas aos Vereadores (R$ 
2.185,21) no decorrer do recesso legislativo, sem que os responsáveis 
tivessem encaminhado quaisquer esclarecimentos que os justificassem. 
 
(...) Nestas circunstâncias, Voto pela irregularidade das Contas da Mesa da 
Câmara de Juquitiba, relativas ao exercício de 2008, nos termos do artigo 33, 
inciso III, “b” e “c”, da Lei Complementar nº 709/93 e condeno o responsável, 
Agenor João Devitte a, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciar a restituição 
das importâncias despendidas com combustíveis e refeições destinadas 

                                                             
3. a despesa será comprovada mediante originais das notas e cupons fiscais; os recibos de serviço de pessoa física 
devem bem identificar o prestador: nome, endereço, RG, CPF, nº. de inscrição no INSS, nº. de inscrição no ISS. 
4. a comprovação de dispêndios com viagem também requer relatório objetivo das atividades realizadas nos destinos 
visitados. 
5. em obediência aos constitucionais princípios da economicidade e legitimidade, os gastos devem primar pela 
modicidade. 
6. não devem ser aceitos documentos alterados, rasurados, emendados ou com outros artifícios quem venham a 
prejudicar sua clareza. 
7. o sistema de Controle Interno deve emitir parecer sobre a regularidade da prestação de contas. 
São Paulo, 07 de junho de 2010.  
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aos Agentes Políticos no período do recesso legislativo, com os devidos 
acréscimos legais.” (gn) 

 

Quanto ao pagamento de férias indenizadas antes do término do 

período aquisitivo, lembro que a matéria já foi apreciada quando do julgamento 

das contas do exercício de 201015 (TC-1984/026/10, sob minha relatoria), sendo 

encaminhada a matéria ao MPE/SP para as providências de sua alçada. 

Sendo assim, adoto o mesmo posicionamento nas contas em 

exame. 

No que tange à possível relação entre os postos de combustível 

utilizados e vereadores, acompanho a manifestação da SDG no sentido de 

comunicar a matéria ao MPE/SP, para que possa apurar eventuais atos de 

improbidade relativos a aquisições de combustíveis junto a postos de familiares 

de vereadores por parte da Câmara de Cotia. 

Na mesma linha, entendo que a eventual existência de nepotismo 

cruzado também poderá ser apurada pelo Parquet Estadual. 

Nessas condições, acompanho as manifestações da ATJ Jurídica, 

sua Chefia, MPC e SDG, e com base no artigo 33, inciso III, “b”, “c” e § 1º da 

Lei Complementar nº 709/93, voto pela irregularidade das contas da Câmara 

Municipal de COTIA, relativas ao exercício de 2015, condenando o ordenador 

de despesas, Sr. Sérgio Henrique Clementino Folha, ao ressarcimento dos 

valores impugnados relativos aos gastos com combustível durante o recesso 

parlamentar, totalizando R$ 43.577,39. 

Voto, ainda, pela notificação do responsável, Sr. Sérgio Henrique 

Clementino Folha, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, recolha as quantias 

devidas, com juros e correção monetária até a data do efetivo recolhimento. 
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TC-1984/026/10, sob minha relatoria, publicado no DOE de 15/01/15:  
“Agrava-se ainda o pagamento de férias indenizadas antes do término do período aquisitivo, ainda que previsto nos 
mencionados dispositivos legais. Tal procedimento enseja o encaminhamento do fato ao Ministério Público para as 
providências de sua alçada, quanto à eventual inconstitucionalidade dessas normas”. 
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Nos termos do artigo 104, II, da Lei Complementar Estadual n. 

709/93, proponho que seja aplicada ao Responsável pelas contas pena de 

multa, cujo valor, diante da natureza das infrações praticadas, fixo ao 

equivalente pecuniário de 300 UFESPs (trezentas Unidades Fiscais do Estado 

de São Paulo), com recolhimento no prazo de 30 dias, após o trânsito em 

julgado da decisão. 

Oficie-se ao atual Presidente da Câmara, transmitindo 

recomendações para que regularize as imperfeições nos lançamentos 

contábeis; atente a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação) no que se 

refere à divulgação de gastos e atos do Legislativo; promova ajustes para 

garantir a fidedignidade das informações enviadas a esta Corte por meio do 

Sistema AUDESP; atenda ao disposto nos artigos 62, 63 e 68 da Lei nº 

4.320/64 e no Comunicado SDG nº 19/2010; corrija o seu quadro de pessoal; 

e, adote um controle efetivo nos gastos com combustíveis e aluguel de 

veículos. 

Determino, ainda, a expedição de ofício ao Ministério Público 

Estadual, encaminhando cópia desta decisão (relatório e voto), em atenção ao 

expediente TC-4558/026/19. 

Estão excetuados os atos porventura pendentes de apreciação 

por este Tribunal. 

Expeçam-se os ofícios de praxe. 
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