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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES 
 
SEGUNDA CÂMARA DE 19/02/13                 ITEM Nº55 

CÂMARA MUNICIPAL – CONTAS ANUAIS - JULGAMENTO 
 
55 TC-001974/026/10 
Câmara Municipal: Cândido Mota. 
Exercício: 2010. 
Presidente(s) da Câmara: David Aparecido de 
Oliveira. 
Advogado(s): Cassiano Ricardo Ferreira Marroni e 
José Eduardo Correa da Silva. 
Acompanha(m): TC-001974/126/10. 
Fiscalizada por:    UR-4 – DSF-II. 
Fiscalização atual: UR-4 – DSF-II. 
 

RELATÓRIO 
 
    Em apreciação as contas anuais da 
Câmara Municipal de Cândido Mota, exercício de 2010, 
fiscalizadas pela Unidade Regional de Marília que, 
após a conclusão de seu trabalho, indicou 
impropriedades às fls. 40/41. 
 

Notificado (fls. 47) o responsável 
apresentou justificativas às fls. 124/158 e 172/176. 
 
A.1 CONFORMIDADE DO PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
Autorização, na Lei Orçamentária Anual, para 
abertura de créditos adicionais em percentual 
superior ao índice inflacionário estimado para o 

exercício. O responsável aduz que o índice de suplementação por 
remanejamento de créditos suplementares ficou em 2,63%, abaixo, portanto, 
do percentual da inflação projetada; afirma ainda “que tal esforço ocorreu, 
também, para atender ao Comunicado SDG nº 29/2010, de 05 de agosto de 
2010”; demais, o equívoco técnico já foi corrigido no artigo 6°, da Lei 
Orçamentária Anual n° 77/2010 de 13 de dezembro de 2010, para o exercício 
financeiro de 2011 que fixou o índice de 6%. 
 
A.2 AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
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Atendimento apenas parcial dos programas e das ações 

priorizadas na Lei Orçamentária Anual. Ressalta, em 
síntese, que do montante de R$ 1.530.600,00, o Poder Legislativo utilizou   
R$ 1.391.578,94, devolvendo aos cofres públicos a quantia de                       
R$ 139.021,06; assim, pode-se observar que “foram gastos 90,92% do valor 
fixado e economizado 9,08% da previsão. O órgão público em questão não só 
atendeu ao limite constitucional, artigo 29-A, como ficou abaixo dos 7%, 
sendo o gasto das despesas do exercício de 4,59%. Esse índice reflete muito 
bem a responsabilidade com o bom planejamento e pode ser visto no próprio 
relatório da fiscalização deste E. Órgão de fiscalização”. 
 
B.3.3 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS 
B.3.3.1.2 Presidente da Câmara 
Fixação a maior após a revisão geral anual 
(abril/2010). 
Pagamento a maior ao Chefe do Poder Legislativo -  
R$ 612,17. 
Argumenta, em síntese, que “no cômputo geral do biênio 2009/2010” o 
responsável recebeu R$ 1.116,12, quantia inferior ao limite permitido pelo 
artigo 29, inciso VI, da Constituição Federal; ainda assim, o responsável 
efetivou a restituição da importância apurada pela fiscalização, conforme guia 
de recolhimento juntada às fls. 176.   
   
C.1 FORMALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO E CONTRATOS. 
C.1.1 FALHAS DE INSTRUÇÃO 
Formalização de processos licitatórios sem observar 

os ditames da Lei Federal nº 8.666/93. O signatário 
ressalta que as supostas irregularidades apontadas pela fiscalização se devem 
a questões meramente formais “não influenciando no resultado econômico e 
financeiro do Poder Legislativo, bem como não existiu a menor possibilidade 
de que tais atos teriam sido práticos com dolo ou má-fé por parte do 
administrador da Câmara”. 
 
C.2.2 CONTRATOS EXAMINADOS “IN LOCO” 
Aditamentos de contrato ajustando acréscimo 
injustificado ao objeto e preço, bem como 
prorrogações do prazo de conclusão e indícios de 
superfaturamento no preço do metro quadrado da 
construção do novo prédio do Legislativo Municipal.  
C.2.3 EXECUÇÃO CONTRATUAL 
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Sucessivas e injustificadas prorrogações do prazo de 
encerramento das obras da 4ª etapa da construção do 
prédio da Câmara Municipal. 
Aduz que, ao contrário do que aponta a fiscalização “os aditamentos 
contratuais que orientaram a majoração do valor do contrato original, bem 
como a majoração dos serviços, não eram passíveis de serem previstos ... que 
todos os serviços acrescido se mostraram necessários e imprescindíveis para o 
bom andamento da execução de obra, que, repita-se, é feita em etapas, onde 
para cada etapa foi contratada uma empresa diferente, o que impossibilita a  
execução da obra de uma maneira uniforme, com padrão definido por aquela 
construtora, porquanto, como visto, 4 (quatro) empresas já passaram pelo 
canteiro de obras”.  Sustenta ainda que o valor de R$ 900,00 (novecentos 
reais) por metro quadrado apontado pela fiscalização “não guarda qualquer 
relação com a realidade de mercado para uma construção do padrão e do porte 
do novo prédio da Câmara Municipal. Conforme a Revista Guia da 
Construção - PINI, que elabora pesquisa de mercado no ramo da construção 
civil, se denota que na apuração da fiscalização não se levou em consideração 
o estaqueamento, muro, áreas descobertas, tais como estacionamentos, 
elevador, ar condicionado, jardinagem, BDI, projetos e remuneração de 
profissionais terceirizados para a realização da direção técnica da obra. Isso, 
por si só, descaracteriza a assertiva da equipe técnica, quanto a indícios de 
superfaturamento do valor do metro quadrados da construção do novo prédio 
da Câmara”. 
 
D.6 ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E 
RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL 
Atendimento apenas parcial às Instruções do 

Tribunal. Em síntese o responsável aduz que alguns atrasos no 
encaminhamento de informações ao Audesp decorreram da “transição e 
adaptação ao Sistema”. 
 
    ATJ (fls. 161/167) manifesta-se pela 
regularidade das contas. 
 
    É o relatório. 
 
 
GCECR 
THM 
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TC 001974/026/10 
 

VOTO 
 
 
    Os autos revelam que o Legislativo 
atendeu ao percentual com despesas de pessoal 
determinado pelo artigo 20, inciso III, letra “a”, 
da Lei Complementar nº 101/00, que correspondeu a 
1,62% da Receita Corrente Líquida. 
 
       Igualmente observados os limites 
constantes no artigo 29-A, “caput” e § 1º, da 
Constituição Federal, acrescido pela Emenda 
Constitucional nº 25 (despesa total = 4,59%; gastos 
com pessoal = 43,83%).   
 
                 A remuneração dos vereadores 
ocorreu de acordo com os valores fixados pela Lei 
Municipal nº 1.396, de 29.08.2008 e não excedeu aos 
limites constitucionais; informa, contudo, que após 
a concessão da revisão geral anual, com vigência a 
partir de abril de 2010, o valor do subsídio 
recebido pelo Presidente da Câmara superou o limite 
estabelecido no artigo 29, inciso VI, da 

Constituição Federal (30% do valor dos subsídios do Deputado 
Estadual) - pagamento a maior ao chefe do Poder no 
montante de R$ 612,17. 
 
                 Contudo, o desacerto poderá ser 
relevado especialmente porque há prova de 
restituição da importância indicada pela 
fiscalização, conforme guia de recolhimento juntada 
às fls. 176.   
 
                 Apurado ainda o regular 
recolhimento dos encargos sociais ao Instituto de 
Previdência do município.  
 
    Anunciada adoção de medidas em face 
do apontado no item A.1 – conformidade do 
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planejamento das políticas públicas – autorização 
para abertura de créditos em percentual compatível 
com o índice inflacionário estimado para o 
exercício; providências que deverão ser verificadas 
na próxima inspeção ao município.  
 
    As demais falhas indicadas pela 
equipe técnica apresentam-se merecedoras de 
recomendações; assim, a Unidade Regional de Marília, 
mediante ofício, alertará ao Legislativo que, 
doravante, observe o regular procedimento em face do 
apontado nos itens A.2 – avaliação do relatório de 
atividades; C.1 – formalização das licitações e 
contratos; C.2.2 e C.2.3 – execução contratual e D.6 
– atendimento às Instruções do Tribunal. 
 

Ante o exposto, Voto pela 
Regularidade das Contas da Câmara Municipal de 
Cândido Mota, exercício de 2010, nos termos do 
artigo 33, inciso II, da Lei Complementar nº 709/93. 

 
Expeça-se quitação ao responsável 

nos termos do artigo 35 da Lei Orgânica deste 
Tribunal. 
 
 
GCECR 
THM 

 


