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RELATÓRIO 
 
 

Em julgamento as contas da Câmara de Cândido 

Mota, relativas ao exercício de 2009. 

Responsável pela fiscalização “in loco”, a Unidade 

Regional de Marília – UR-4, após analisar os atos de gestão 

praticados, consignou, na conclusão de seu relatório (fls.27/40), tão 

somente o desatendimento das Instruções nº 02/2008, no que tange 

ao envio de documentos relacionados ao Relatório da Gestão Fiscal. 

Nos demais tópicos verificados vale registrar: 

DESPESA TOTAL - correspondente a 3,97% da Receita Tributária 

Ampliada. 

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – não foram constatadas 

inconsistências. 

GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO – percentual equivalente a 

51,60% da receita realizada. 
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ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – obediência. 

ENCARGOS SOCIAIS – recolhidos regularmente. 

DISPÊNDIOS COM PESSOAL E REFLEXOS – correspondentes a 

1,79% da Receita Corrente Líquida. 

Os subsídios dos Vereadores, do Presidente da 

Câmara e dos Secretários Municipais foram fixados pelas Leis nºs 

1396/08 e 1398/08, respectivamente (fls.05 e 07). 

No exercício em apreço não houve admissão de 

pessoal, quer para cargo efetivo ou de caráter temporário (fl.76 do 

anexo). 

Após regular notificação, o Chefe do Legislativo, 

por seu advogado, apresentou as justificativas de fls.48/52, 

acompanhadas dos documentos de fls.53/67. 

ATJ, quanto aos enfoques econômico e jurídico, 

não vislumbrou óbices à boa ordem da matéria e  manifestou-se pela 

regularidade das contas, nos termos do artigo 33, inciso I, da Lei 

Complementar nº 709/93. 

Subsidiou o exame das presentes contas o 

Acessório nº 01, TC-864/126/09, versando sobre o Acompanhamento 

da Gestão Fiscal. 

Este é o relatório. 
S 
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VOTO 
 

 
A gestão da Câmara Municipal de Cândido 

Mota, relativa ao exercício de 2009, evidenciou o cumprimento aos 

ditames constitucionais e legais relacionados à despesa total 

(3,97%), gastos com folha de pagamento (51,60%) e  dispêndios 

com pessoal e reflexos (1,79%). 

Os subsídios dos Agentes Políticos foram fixados 

nos termos das Leis nºs 1396 e 1398/08 e com obediência aos 

parâmetros impostos pela Carta Magna, permanecendo inalterados ao 

longo do exercício, de modo a não ocorrer pagamentos a maior. 

A execução orçamentária equilibrou as 

transferências recebidas com as despesas realizadas, após devolução 

de recursos não utilizados, correspondentes a apenas 5,7% do total 

orçado. 

Ademais, como bem observou Assessoria de ATJ 

não houve déficit financeiro e o resultado econômico refletiu 

crescimento patrimonial de 31%, resultante da incorporação de bens 

imóveis. Ao final do exercício, as disponibilidades financeiras eram 

suficientes para suportar as despesas inscritas em restos a pagar. 

Restou prejudicada a análise do cumprimento das 

determinações contidas nos artigos 42 e 21, parágrafo único, da Lei 
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de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não se tratar do último 

ano de mandato do Chefe do Legislativo. 

A única falha apontada durante a instrução, 

relativamente à observância das Instruções nº 02/2008, quanto ao 

envio de documentos a esta Corte, restou afastada com as alegações 

de defesa oferecidas pela origem. 

Nessas condições e acolhendo as manifestações de 

ATJ, com fundamento no inciso I, do artigo 33 da Lei Complementar 

nº 709/93, julgo regulares as contas da Câmara Municipal de 

Cândido Mota, referentes ao exercício de 2009, excetuados os 

atos pendentes de julgamento pelo Tribunal. 

Nos termos do artigo 34 do referido diploma legal, 

quito o responsável David Aparecido de Oliveira. 

 
 

RENATO MARTINS COSTA 
Conselheiro 

 


