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RELATÓRIO 
 
 

Cuidam os autos do julgamento das contas da 

Câmara Municipal de Bragança Paulista, relativas ao exercício 

de 2010. 

Responsável pela instrução processual, a Unidade 

Regional de Campinas – UR-3 elaborou o relatório de fls.21/47, no 

qual consignou os seguintes apontamentos: 

PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA – autorização, na Lei 

Orçamentária Anual, para abertura de créditos adicionais em 

percentual elevado para o período. 

DADOS CONTÁBEIS – divergências entre os dados do Balanço 

Financeiro informados pela origem e aqueles apurados com base nos 

balancetes do Sistema Audesp. 

DESPESA TOTAL – equivalente a 4,88% da Receita Tributária 

Ampliada do exercício anterior. 
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GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO – correspondentes a 

60,56% da receita realizada. 

LICITAÇÕES -  inobservância do disposto no inciso IV, do artigo 21 

da Lei nº 8.666/93, no Convite nº 08/10.         

QUADRO DE PESSOAL – cargos em número excessivo constantes 

do quadro1. 

ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS – obediência. 

ENCARGOS SOCIAIS – regularidade nos recolhimentos. 

DISPÊNDIOS COM PESSOAL E REFLEXOS - representativos de 

2,73% da Receita Corrente Líquida. 

ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL – cumprimento parcial das 

Instruções desta Corte, no que tange ao prazo para envio de 

documentos ao sistema Audesp. 

As transferências financeiras provenientes do 

Executivo ocorreram em conformidade com a previsão constante da 

Lei Municipal nº 4.106/09, que aprovou o orçamento para o exercício 

que se examina. As despesas ficaram aquém da receita recebida, 

havendo economia da ordem de 8,81%, em relação à fixação inicial 

(fls.24/25). 

                                    
1  75 cargos providos, sendo 30 deles de livre provimento. 
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Os subsídios dos Vereadores e do Presidente da 

Câmara foram estabelecidos pela Resolução nº 07/08 (fl.16 do 

Anexo). 

Não foi praticada a Revisão Geral Anual dos 

Subsídios. 

O Órgão de Fiscalização não constatou a ocorrência 

de pagamentos maiores que os fixados durante o exercício (fls.17/64 

do Anexo). 

Após regular notificação (fl.50), o Chefe do 

Legislativo, por seus advogados, ofereceu as alegações de defesa de 

fls. 54/75, procurando esclarecer as falhas apuradas durante a 

instrução. 

Analisando o acrescido, ATJ, sob os prismas 

econômico e jurídico, não vislumbrou óbices à boa ordem da matéria, 

opinando no sentido da regularidade das contas, sem embargo de 

recomendações. 

Tais pronunciamentos contaram com o endosso da 

Chefia do Órgão.  

Subsidiou o exame dos presentes autos o 

Acessório nº 01, TC-2158/126/10, cuidando do assunto relativo ao 

Acompanhamento da Gestão Fiscal. 

Este é o relatório. 
S 
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VOTO  
As poucas falhas apuradas pela Fiscalização na 

gestão da Câmara Municipal de Bragança Paulista, relativamente 

ao exercício de 2010, não prejudicam a boa ordem das contas, 

considerando-se, especialmente, o pleno cumprimento de aspectos 

vitais na análise da matéria, tais como a Despesa Total da Câmara 

(4,88%), os Gastos com Folha de Pagamento (60,56%), bem como 

os Dispêndios com Pessoal e Reflexos (2,73%), os quais respeitaram 

os mandamentos constitucionais e legais incidentes. 

De igual modo, os pagamentos dos subsídios dos 

Agentes Políticos transcorreram em conformidade com o ato de 

fixação, qual seja a Resolução nº 07/08 (fl.16 do Anexo) e no exato 

limite imposto pelo artigo 29, inciso VI, alínea “d”, da Constituição 

Federal. 

A execução orçamentária evidenciou equilíbrio 

entre as receitas e despesas, constatada, também, variação positiva 

no ativo disponível do Legislativo, coerência nas movimentações 

demonstradas no Balanço Financeiro e respaldo suficiente para 

honrar a dívida de curto. 

Os encargos sociais foram regularmente 

recolhidos, a ordem cronológica de pagamentos obedecida e os 

setores da Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais 

evidenciaram boa ordem. 
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As falhas apontadas nos itens Licitação, Quadro de 

Pessoal e Atendimento às Instruções desta Corte são de natureza  

formal e não comprometem a totalidade dos demonstrativos, 

podendo, com isso, constituírem-se em objeto de recomendações à 

Administração. 

Nessas condições e acolhendo as manifestações de 

ATJ, com fundamento no artigo 33, inciso II, da Lei Complementar nº 

709/93, voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara 

Municipal de Bragança Paulista, relativas ao exercício de 2010, 

excetuados os atos pendentes de julgamento pelo Tribunal. 

Nos termos do artigo 35 da aludida legislação, 

quito o responsável João Carlos dos Santos Carvalho.    

À margem do voto e mediante ofício, recomende-

se ao atual Administrador o que segue: atentar aos ditames da Lei nº 

8.666/93, nas futuras licitações levadas a efeito; promover, se ainda 

não o fez, a reestruturação do Quadro de Pessoal, atentando sempre 

às disposições Constitucionais; observar as Instruções desta Corte, 

no que concerne ao prazo para o envio de documentos a esta Corte  

e à remessa de dados ao sistema Audesp. 

 
RENATO MARTINS COSTA 

Conselheiro 


