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26-05-15                                                                                                              SEB 
============================================================ 
40 TC-000404/026/13 
Câmara Municipal: Bragança Paulista. 
Exercício: 2013. 
Presidentes da Câmara: Sebastião Garcia do Amaral e Gislene Cristiane 
Bueno. 
Períodos: (01-01-13 a 20-01-13), (27-01-13 a 31-12-13) e (21-01-13 a  
26-01-13). 
Advogado: Romeu Pinori Taffuri Júnior e outros. 
Acompanha: TC-000404/126/13. 
Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes.  
============================================================ 
 

População 146.744 

Despesa total (artigo 29-A da Constituição – 3,5 a 7% da receita do ano 
anterior) 

 
4,02% 

Despesa com folha de pagamento (art. 29-A, § 1º, da Constituição - 
70% do repasse bruto) 

  
48,89% 

Despesa com pessoal e reflexos (artigo 20, III, “a”, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF). 

 
2,34% 

Subsídios dos Agentes Políticos (artigo 29, VI, da Constituição – 20 a 
75% do subsídio do Deputado Estadual) 

 
50% 

Recolhimento dos encargos sociais Em ordem 

Repasses do duodécimo Em ordem 

Pagamento de Verba de Gabinete ou assemelhada Não 

Pagamento de sessões extraordinárias Não 

 
ATJ - MPC:     Regulares, com recomendação. 

 
 

1. RELATÓRIO 
 
1.1   Em exame, as contas da CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 
PAULISTA, exercício de 2013. 
 
1.2   A Fiscalização, após inspeção in loco, apontou (fls. 26/44) as 
seguintes ocorrências: 
  a) Controle Interno – ausência de regulamentação do 
sistema de controle interno, contrariando o artigo 74 da Constituição. 
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  b) Demais Despesas Elegíveis para Análise – Regime de 
Adiantamento – justificativas genéricas sem demonstrar o interesse 
público envolvido. Compras de materiais que poderiam ter sido realizadas 
pela via ordinária, em função de sua previsibilidade. 
  c) Formalização da Licitação e Contratos – Falha de 
Instrução – Convite nº 6/13 – para locação de máquina copiadora – não foi 
dado prazo recursal à empresa inabilitada, nos termos do artigo 109, I, 
“a”, da Lei nº 8.666/93. Processo nº 112/13 – contratação de serviços de 
gravação, operação de mesa de áudio e filmagem, com transmissão via 
internet – ausência de dimensionamento do objeto da licitação, que 
sofreu alteração no decorrer da elaboração do certame, contrariando o 
artigo 38, XII, da Lei nº 8.666/93. Concorrência nº 1/13 – aquisição de 
equipamentos de informática – tipo técnica e preço – que não se 
enquadra na descrição do artigo 46 da Lei nº 8.666/93. 
  d) Atendimento às Instruções e Recomendações do 
Tribunal – encaminhamento intempestivo da documentação ao Sistema 
AUDESP, descumprimento da recomendação no sentido de atender à lei 
de licitação. 

 
1.3   Os Responsáveis apresentaram defesa e documentação  
(fls. 48/106), sustentando: 
  a) Controle Interno – todos os Diretores da Câmara são 
servidores de carreira e, nos termos da Resolução nº 21, de 07-04-12, 
Anexo IV, o cargo de Especialista em Gestão Legislativa tem entre as 
atribuições típicas, na área de atuação legislativa, a específica de 
responder pelo controle interno. 
  b) Demais Despesas Elegíveis para Análise – Regime de 
Adiantamento – o controle interno corrigiu a falha relativa à realização de 
licitação para aquisição de materiais, mediante a abertura do processo 
administrativo nº 129/14, que resultou no Convite nº 1/14 e no Contrato 
nº 4/14, celebrado com ‘NEI-MAR Produtos Alimentícios Ltda.’, e para 
aquisição de materiais de escritório e de gás de cozinha, com abertura dos 
processos de despesa nºs 171/14 e 166/14. 
  c) Formalização da Licitação e Contratos – Falha de 
Instrução – Convite nº 6/13 – locação de máquina copiadora – a Comissão 

                                                 
1
  Resolução nº 2, de 07-04-12, dispõe sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores da 

Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista – SP, que estabelece normas gerais de 
enquadramento e dá outras providências. 
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de Licitação decidiu inabilitar a licitante “Expert Soluções em 
Equipamentos de Escritório Ltda.-EPP”, por não ter atendido ao item do 
edital relativo à apresentação das certidões das Fazendas, e desclassificar 
as proposta de outras duas empresas. A decisão foi publicada no DOM, de 
26-08-13, para efeito de ciência e início de contagem do prazo de 2 dias 
úteis para interposição de eventual recurso. Decorrido o prazo, houve a 
homologação/adjudicação publicada no DOM, de 05-09-13. Processo  
nº 112/13 – contratação de serviços de gravação, operação de mesa de 
áudio e filmagem com transmissão via internet – o processo foi aberto 
durante o recesso parlamentar e foi motivado pelas exonerações dos 
servidores que ocupavam cargos de provimento em comissão na 
assessoria de imprensa da Casa Legislativa. Destinou-se, portanto, a suprir 
funções daqueles servidores exonerados, até a efetiva contratação de 
novos servidores por concurso público, e a atender à demanda dos 
serviços relativos às sessões extraordinárias, ordinárias e às das Comissões 
Permanentes. Mesmo diante da excepcionalidade, a Câmara não deixou 
de proceder à licitação na modalidade convite para garantir a melhor 
contratação. Concorrência nº 1/13 – aquisição de equipamentos de 
informática – tipo técnica e preço – a opção decorreu de obediência ao 
princípio da legalidade ou atuação dentro da esfera estabelecida pelo 
legislador. O artigo 45, § 4º, da Lei de Licitações exige o tipo de licitação 
“técnica e preço” para contratação de bens e serviços de informática, 
portanto, insubsistente a ocorrência apontada.  
  d) Atendimento às Instruções e Recomendações do 
Tribunal – os impactos causados pela adaptação ao plano de contas 
aplicado ao setor público demandou dos órgãos fiscalizados uma série de 
ajustes de natureza contábil, motivando o atraso no envio das 
informações, de modo que o Tribunal emitiu comunicado publicado em 
12-04-13, prorrogando o prazo de entrega das conciliações bancárias para 
25-07-13. Tão logo implementou as correções, a Câmara enviou os 
documentos exigidos pela Fiscalização e a partir de junho/13 entregou 
pontualmente toda documentação que se insere no sistema AUDESP. 
 
1.4   A Unidade de Economia da Assessoria Técnico-Jurídica  
(fls. 109/111) entendeu necessário recomendar ao Legislativo que não se 
abstenha de dar pleno atendimento ao artigo 74 da Constituição e ao 
Comunicado SDG nº 32/12. Verificou que a execução orçamentária foi 
equilibrada e o resultado econômico positivo refletiu em crescimento 
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patrimonial da ordem de 17,67%. Acrescentou que foram observados os 
limites estabelecidos na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal 
para as despesas do Legislativo. Opinou pela regularidade das contas, com 
a recomendação proposta. 
   A Unidade Jurídica (fls. 112/114) entendeu que as prestações 
de contas de adiantamento devem observar o princípio da transparência e 
o Comunicado SDG nº 19/10 e relevou as falhas apontadas nos processos 
licitatórios. Considerou que o envio intempestivo de informações ao 
sistema AUDESP pode ser alvo de recomendação. Concluiu pela 
regularidade das contas, com recomendações. 
  A Chefia do órgão técnico (fl. 115) opinou no mesmo sentido. 
 
1.5   O Ministério Público de Contas (fl. 116) pugnou, de igual 
modo, pelo julgamento de regularidade das contas, sem prejuízo de 
recomendações para que o Legislativo observe o artigo 74 da Constituição 
e o Comunicado SDG nº 32/12 para a regulamentação do controle interno; 
aprimore a utilização do regime de adiantamento; encaminhe 
tempestivamente as informações ao sistema AUDESP e atenda às 
recomendações do Tribunal. 
  
1.6  Os autos informam que a despesa total do Legislativo foi de 
R$ 8.929.856,98, correspondente a 4,02% da receita do exercício anterior 
do Município (R$ 222.195.442,57), abaixo dos 6% permitidos pela 
Constituição, diante do número de habitantes (146.744, fl. 29). A despesa 
com folha de pagamento, para os fins do artigo 29-A, § 1º, da Constituição 
Federal (acrescido pela Emenda nº 25/00), foi de R$ 5.327.182,58, ou seja, 
48,89% do repasse total pela Prefeitura (R$ 10.895.681,73 fl. 30). O 
Legislativo despendeu com pessoal e reflexos 2,34% da receita corrente 
líquida do Município (R$ 326.736.905,70 - fl. 28). Os subsídios2 dos agentes 
políticos observaram a legislação de regência (fls. 30/33). Os recolhimentos 
do INSS e FGTS foram regulares. O repasse de duodécimos foi feito 

                                                 
2
  Fixados pela Resolução nº 4, de 05-09-12, em R$ 7.455,00 para os Vereadores e  

para o Presidente da Câmara, alterada pela Resolução nº 8, de 12-06-13, com vigência a partir de 
janeiro/13 para modificar o valor dos subsídios dos agentes políticos para R$ 6.192,04.  No exercício, 
não houve revisão geral. Os valores recebidos a maior nos meses de janeiro a maio foram recolhidos aos 
cofres municipais. Não foi identificado pagamento de verbas de gabinete, sessões extraordinárias ou 
outros assemelhados. Os agentes políticos estão cumprindo anteriores acordos de parcelamento, 
recolhendo as quantias que lhes foram antes indevidamente pagas, com algumas exceções, conforme 
quadro de fl.32. 
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conforme previsto, sendo suficiente para suprir as despesas do Legislativo 
e para devolução de R$ 3.394.437,75 à Prefeitura (fl. 28).  
 
1.7   Contas anteriores:  
  2010:  regulares, com recomendação ao atual 
Administrador para atentar aos ditames da Lei nº 8.666/93, nas futuras 
licitações levadas a efeito; promover 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  
(TC-002158/026/10, DOE-SP de 07-12-11). 

 2011:  regulares, com recomendação ao atual 
Presidente da Câmara para que atente ao exposto pela SDG em relação à 
evolução funcional que só pode ocorrer entre cargos da mesma carreira 
(TC-002816/026/11, DOE-SP de 31-07-13). 
  2012:   regulares, com as recomendações consignadas 
no corpo do voto (TC-002507/026/12, DOE-SP 11-06-14). 
   
  É o relatório. 
 
2. VOTO 
 
2.1   A instrução processual demonstra que o Legislativo Municipal 
de Bragança Paulista cumpriu os limites constitucionais e legais de 
despesa total (4,02%), com folha de pagamento (48,89%) e com pessoal em 
relação à Receita Corrente Líquida (2,34%). O pagamento de subsídios aos 
agentes políticos observou as regras estabelecidas pela Constituição e não 
houve irregularidade no recolhimento dos encargos sociais. 
  Os resultados orçamentário, financeiro e patrimonial das 
contas indicam situação de equilíbrio. Não houve pagamento de verbas de 
gabinete, sessões extraordinárias ou outros assemelhados.  
 
2.2  No que diz respeito à ausência de regulamentação do 
controle interno, a implantação e o efetivo funcionamento do sistema são 
medidas necessárias que têm por objetivo auxiliar a gestão pública em 
relação ao cumprimento das metas e planos de governo, avaliando-a nos 
aspectos da legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Assim, não 
obstante as explicações ofertadas pelos Responsáveis, advirto a Edilidade 
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para que atenda ao artigo 74 da Constituição e ao Comunicado SDG  
nº 32/123, com vista à regulamentação do seu sistema de controle 
interno. 
  Quanto às impropriedades anotadas no item “Demais 
Despesas Elegíveis para Análise - Regime de Adiantamento”, cabe 
recomendar à Câmara para que promova a correta formalização da 
prestação de contas, apresentando justificativas mais específicas capazes 
de comprovar o interesse público envolvido, de forma a atender às 
normas legais atinentes ao assunto e também ao Comunicado SDG 
nº19/104.  
  No que tange às impropriedades apontadas no item 

                                                 
3
  “COMUNICADO SDG Nº 32/12 - O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO ressalta 

que, a mando dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, bem assim do artigo 54, parágrafo único, 
e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal e, também, do artigo 38, parágrafo único, da Lei 
Orgânica desta Corte, a Prefeitura e a Câmara Municipal devem possuir seus próprios sistemas de 
controle interno, que atuarão de forma integrada. Sob aquele fundamento constitucional e legal, é dever 
dos Municípios, por meio de normas e instruções, instituir, se inexistentes, e regulamentar a operação do 
controle interno, de molde que o dirigente municipal disponha de informações qualificadas para a 
tomada de decisões, além de obter mais segurança sobre a legalidade, legitimidade, eficiência e 
publicidade dos atos financeiros chancelados, sem que hajam razões para alegar desconhecimento.  
Apenas servidores do quadro efetivo deverão compor o sistema de controle interno. Nesse contexto, tal 
normatização atentará, dentre outros aspectos, para as funções constitucionais e legais atribuídas ao 
controle interno: 1- Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, 
bem como a eficiência de seus resultados. 2- Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira 
e patrimonial. 3- Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia 
e a eficiência dos resultados alcançados. 4- Exercer o controle das operações de crédito, avais e 
garantias, bem como dos direitos e haveres do Município. 5- Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de 
sua missão institucional.  6- Em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, 
assinar o Relatório de Gestão Fiscal. 7- Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de 
despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados. De se registrar, ainda, que a adequada 
instituição do correspondente órgão de controle interno é medida que será verificada por ocasião da 
fiscalização levada a efeito pelo Tribunal de Contas, com repercussão no exame das contas anuais.”  

 
4  COMUNICADO SDG Nº 19/2010 - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo alerta 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. 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. 
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“Formalização da Licitação e Contratos - Falhas de Instrução”, os 
Responsáveis apresentaram explicações que podem ser acolhidas, com 
recomendações para que a Câmara Municipal, em suas próximas 
contratações, observe as normas de regência, em especial, os  
artigos 38, XII, e 46, ambos da Lei nº 8.666/93. 
  Relativamente ao “Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e 
Recomendações do Tribunal”, advirto a Câmara Municipal para que 
observe os prazos fixados pelas Instruções desta Corte para a remessa de 
documentos ao Sistema AUDESP e atenda, a contento, às recomendações 
exaradas por este Tribunal de Contas. 
 
2.3  O expediente anexo, TC-000404/126/13 (acompanhamento da 

gestão fiscal), trata de assunto abordado no relatório da Fiscalização e serviu 
de subsídio para o exame das contas. Deve, portanto, permanecer 
apensado a estes autos. 
 
2.4  Diante do exposto, e considerando as manifestações 
favoráveis da Assessoria Técnica e do Ministério Público de Contas, voto 
pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Bragança Paulista, 
exercício 2013, nos termos do artigo 33, II, da Lei Complementar estadual 
nº 709/93, com a quitação dos Senhores Sebastião Garcia do Amaral e 
Gislene Cristiane Bueno, por elas Responsáveis, e sem prejuízo das 
recomendações e advertências consignadas. 
  Encaminhe-se, por ofício, cópia do acórdão e das 
correspondentes notas taquigráficas ao atual Presidente da Câmara, para 
adoção das providências necessárias ao exato cumprimento das 
recomendações do Tribunal. 
 
2.5   Esta deliberação não alcança os atos pendentes de apreciação 
por este Tribunal.        
                

Sala das Sessões, 26 de maio de 2015. 
 
 
 
 

           SIDNEY ESTANISLAU BERALDO 
                                        CONSELHEIRO 
 


