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RELATÓRIO 
 
 

Em julgamento as contas da Câmara Municipal de 

Bragança Paulista, relativas ao exercício de 2011. 

   Ao concluir o relatório, UR-3 constatou as seguintes 

ocorrências: 

SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS - fixados por meio de 

Resolução e de forma indexada ao subsídio do Deputado Estadual. 

LICITAÇÕES – falhas de instrução: ausência de orçamento 

preexistente e de reserva prévia de recursos. 

EXECUÇÃO CONTRATUAL - obra realizada sem designação de 

Gestor e do Responsável Técnico. 

GASTOS GERAIS DA CÂMARA – 4,56%, em atendimento ao limite 

de 6% estabelecido no artigo 29-A da Constituição Federal. 

DISPÊNDIOS COM FOLHA DE PAGAMENTO - (Emenda 

Constitucional nº 25/00) – 55,7% do repasse total da Prefeitura. 
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FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA 

AUDESP - classificando das  despesas no AUDESP no item “licitações” 

de forma incorreta. 

PESSOAL – despesas representaram 2,5% da Receita Corrente 

Líquida; aumento do número de cargos em comissão, contrariando 

recomendação deste TCESP; existência de cargos em comissão sem 

característica de direção, chefia ou assessoramento; mecanismo de 

promoção que evita concurso público; pagamento de horas extras 

para cargos em comissão, cessando tal prática a partir de 

20/05/2012. 

LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCESP  - 

descumprimento parcial das recomendações relativas às contas de 

2009 e de 2010. 

Encontra-se juntado nos autos o Acessório 1 – 

Acompanhamento da Gestão Fiscal, TC-02816/126/11. 

O Ministério Público de Contas propôs a notificação 

do interessado, que foi efetivada. 

Em decorrência, houve apresentação de defesa de 

fls. 53/63, acompanhada de documentação.  

Sob o enfoque econômico-financeiro, ATJ observou 

que, apesar de a fixação dos subsídios dos Vereadores ter sido 
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realizada em percentual incidente sobre o subsídio dos Deputados 

Estaduais, os pagamentos efetuados respeitaram os limites 

estabelecidos na Constituição Federal  no artigo 29, incisos VII,  VI, 

alínea “d”  e inciso XI, do artigo 37 da Carta Federal.   

Registrou que as disposições legais e 

constitucionais relativas a gastos com pessoal, despesas totais do 

legislativo e com folha de pagamento foram atendidas, apontando 

que os resultados financeiro, econômico e patrimonial revelaram-se 

satisfatórios.  

Assim, concluiu pela regularidade do examinado.  

Analisando sob o prisma jurídico, ATJ falou no 

mesmo sentido, observando que o apresentado pela  Origem 

regularizava o apontado nos itens licitações e execução contratual. 

No tocante ao quadro de pessoal, anotou que sua 

composição vinha sendo tratada no TC-404/026/08, tendo o 

eminente Conselheiro Dimas Eduardo  Ramalho notificado a Câmara, 

em dezembro de 2012, para prestar esclarecimentos.  

De qualquer modo, considerou que tal quadro 

mostrava-se contrário aos ditames constitucionais, não só pela 

ausência de justificativas mais sólidas quanto à necessidade desses 

cargos comissionados, bem como pela natureza dos mesmos, uma 
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vez que as atividades e atribuições de muito deles não se 

coadunavam com as excepcionalidades previstas no inciso V, do 

artigo 37 da Carta Federal.  

Assim, a sugestão foi de recomendação à Câmara.  

Quanto ao pagamento de horas extras aos 

servidores comissionados, anotou que, consoante declaração de fl. 

62, tal conduta teria sido paralisada. 

Após essas considerações, concluiu, com o aval de 

sua Chefia, pela regularidade do examinado.  

O Ministério Público de Contas posicionou-se 

desfavoravelmente em razão do apontado nos tópicos subsídios e 

quadro de pessoal.  

SDG expôs que a edição de Resolução para a 

fixação da remuneração dos Agentes Políticos, ao contrário do 

apontado pela Fiscalização, era adequada, indicando que a exigência 

de Lei restringia-se ao caso de revisão geral anual, em obediência ao 

artigo 37, inciso X, da Carta Federal. 

Não vislumbrou, também, óbice em relação à 

fixação dos subsídios dos Vereadores, sendo vedado, todavia, 

consoante teor da Deliberação TCA-41972/026/06, o reajuste 

automático de acordo com os incrementos dos deputados Estaduais, 
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situação que não ocorreu na Câmara de Bragança Paulista. 

Em relação ao quadro de pessoal, registrou que, 

em razão daquele apresentado à Fiscalização, fls. 46/49 do Anexo, 

conter incorreção, por adicionar aos cargos em comissão  as funções 

gratificadas, a Unidade Fiscalizadora equivocamente apontou 

aumento do número de  cargos comissionados.  

Expôs que, após realizar diligência, obteve o 

quadro fls. 154/155, indicando a existência de 79 cargos, sendo 31 

em comissão e 48 efetivos, iguais aos do ano anterior (fl. 42), 

situação existente após a edição da Resolução nº 6/2011, que 

implantou nova organização do pessoal. 

Anotou, ainda, que essa alteração já fora analisada 

no recurso ordinário apresentado no TC-404/026/08, consoante 

decisão da Primeira Câmara  de 28.02.2012.1 

                                    
1 Tratam os autos de recurso ordinário interposto pelo Sr. João Carlos dos 

Santos, à época Presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista, contra a r. Decisão (fls. 
169/172) que aplicou-lhe multa de 500 (quinhentas) UFESPs, nos termos do inciso III, do artigo 104, 
da Lei Complementar nº 709/93, devido ao não atendimento de determinação desta Corte de 
adequação do quadro de pessoal do Legislativo.  

Em suas razões, o recorrente sustenta que não houve descumprimento da 
decisão proferida, eis que adotou todas as providências necessárias visando cumprir a determinação de 
adequar o quadro de pessoal da Câmara, deixando apenas de enviar as informações e documentos 
comprobatórios a este Tribunal.     

A Assessoria Técnica, Chefia da ATJ e SDG manifestaram-se pelo 
conhecimento do apelo, e no mérito pelo provimento. 

É o relatório. 
 
VOTO. 
Em preliminar, conheço do recurso porque atendidos os pressupostos de 

seu cabimento. 
No mérito, o apelo merece acolhimento. 
Apesar de não ter comunicado a esta Corte no momento oportuno, as 

razões e os documentos apresentados pelo recorrente demonstram que as medidas adotadas 
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Assim, em homenagem ao princípio de segurança 

jurídica, considerou que a questão encontrava-se solucionada.  

No tocante à promoção estabelecida nos artigos 7º 

e 8º da Resolução 9/2000, entendeu que se tratava de provimento 

derivado vertical, situação admitida.  

Todavia, verificando que a norma em apreço não 

revelava, de forma inequívoca, que a evolução funcional se dava na 

mesma carreira, ou seja, funções com atribuições da mesma 

natureza, porém, com graus mais elevados de complexidade, 

considerou que caberia recomendação, a fim de que a Edilidade  

revertesse tais disposições, estabelecendo a descrição pormenorizada 

dos cargos que compõem a mesma carreira, especialmente 

demonstrando a correlação de atribuições entre o cargo inicial, o 

intermediário  e o final.  

Salientou que essa medida é necessária para que 

se evidencie que não se trata de ascensão funcional, prática 

considerada inconstitucional em afronta a regra do concurso público.  

No tocante ao pagamento de horas extras aos 

                                                                                                       
precederam inclusive a decisão recorrida, afastando, portanto, a mácula que ensejou a aplicação da 
pena pecuniária.   

Ante o exposto, acompanhando os órgãos da Casa, VOTO pelo 
PROVIMENTO do presente recurso ordinário para o fim de desconstituir a r. decisão recorrida e cancelar 
a multa imposta ao Sr. João Carlos dos Santos, devolvendo-se os autos ao ilustre Relator originário do 
feito, para regular prosseguimento de sua tramitação.  

São Paulo, 28 de fevereiro de 2012. 
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comissionados e ao encaminhamento de dados incorretos ao Sistema 

AUDESP,  posicionou-se pela sua relevação, considerando a adoção 

de medidas objetivando cessar os  procedimentos.  

Por fim, opinou SDG pela aprovação do 

examinado.  

É o relatório. 

C    
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VOTO 
 
 

Os gastos gerais do Legislativo, da ordem de 

4,56%, bem como as despesas com folha de pagamento, 

correspondentes a 55,7% do repasse total da Prefeitura, atenderam 

aos limites determinados pela Constituição Federal.  

Os dispêndios com pessoal (2,5%) observaram ao 

disposto no artigo 20, inciso III, alínea “a”, da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Em relação aos subsídios dos Agentes Políticos, sua 

fixação utilizou o instrumento adequado, qual seja Resolução. Nesta, 

apesar do “quantum” não ter sido estabelecida em numerário, mas 

em percentual, 50% dos fixados para os deputados estaduais, a 

remuneração paga não sofreu alteração mantendo-se no mesmo 

valor, respeitando os limites estabelecidos na Constituição Federal no 

artigo 29, incisos VI, alínea “d”,  VII  e inciso XI, do artigo 37 da 

Carta Federal.   

No tocante ao apontado no quadro de pessoal, a 

Edilidade, objetivando atender à determinação constante no voto 

relativo às contas de 2008, TC-404/026/08, editou a Resolução 
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6/2011, medida que está sendo apreciada pelo eminente Conselheiro 

Relator  Dimas Eduardo Ramalho. 

Assim, considerando que essa matéria é objeto de 

exame em referidos autos, deixo de manifestar-me a respeito a fim 

de evitar possíveis determinações conflitantes.  

Em relação ao apontado pela fiscalização 

relativamente à evolução funcional, considero adequadas as 

observações efetuadas pela SDG, cabendo o alerta sugerido.  

O pagamento de horas extras aos cargos em 

comissão cessou em 20.05.2012, em cumprimento ao contido no TC-

1048/026/09.   

Quanto às demais incorreções anotadas, todas de 

ordem formal, a defesa esclareceu os apontamentos, indicando a 

adoção de medidas para alguns itens.  

Assim, com fundamento no artigo 33, inciso II, da 

Lei Complementar nº 709/93, julgo regulares com ressalva as 

contas da Câmara Municipal de Bragança Paulista referentes ao 

exercício de 2011, quitando o responsável João Carlos dos Santos 

Carvalho, na forma do artigo 35 da mesma lei.  

Excetuam-se desta decisão os atos pendentes de 

julgamento pelo Tribunal.  
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Recomendo ao atual Presidente da Câmara que 

atente ao exposto pela SDG em relação à evolução funcional que só 

pode ocorrer entre cargos da mesma carreira. 

 
 

RENATO MARTINS COSTA 
CONSELHEIRO 


