
 

 1 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES 
 
PRIMEIRA CÂMARA DE 10/03/15                ITEM Nº65 

CÂMARA MUNICIPAL – CONTAS ANUAIS - JULGAMENTO 
 
65 TC-002637/026/12 
Câmara Municipal: Santo Antônio de Posse. 
Exercício: 2012. 
Presidente(s) da Câmara: Luiz Carlos da Fonseca. 
Acompanha(m): TC-002637/126/12. 
Procurador(es) de Contas: Letícia Formoso Delsin 

Matuck Feres. 
Fiscalizada por:    UR-19 - DSF-II.      
Fiscalização atual: UR-19 - DSF-II. 
 
RELATÓRIO 
 
    Em apreciação as contas anuais da 
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE, 
exercício de 2012, fiscalizadas pela Unidade 
Regional de Mogi Guaçu que, após a conclusão de seu 
trabalho, indicou impropriedades às fls. 26/27. 
 
 
Item B.1.1 - HISTÓRICO DOS REPASSES FINANCEIROS 
RECEBIDOS 
Recebimento de duodécimos acima das reais 
necessidades legislativas; desatendimento ao artigo 
30 da Lei Federal nº. 4.320/64, bem como ao artigo 
12 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
Item B.5 - TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS 
PATRIMONIAIS 
A Câmara não realizou inventário dos bens móveis e 
não adotou o Termo de Responsabilidade para a guarda 
de bens patrimoniais. 
 
Itens C.1.1.1 e C.2.1 - CONVITE N.º 02/2012 – 
objeto: prestação de serviços de mão de obra para 
preparação de piso e aplicação de argamassa; reforma 
de lavanderia e construção de estacionamento na 
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Câmara, incluindo todo o serviço de mão de obra, 
material utilizado para execução e limpeza do local 
– valor do contrato – R$ 130.456,43. 
Ausência de orçamento prévio para contratação de 
serviços, em inobservância ao artigo 6º, inciso IX, 
alínea “f” da Lei Federal nº 8.666/1993. 
A empresa vencedora do certame não possuía objeto 
social compatível com o da licitação.  
Indícios de irregularidades na licitação e suposto 
crime por falsificação de assinatura no contrato 
007/2012, conforme relatório da Comissão Especial de 
Inquérito. 
Não adoção de providências para reaver os valores 
pagos indevidamente (R$ 53.187,74). 
 
Item D.3 - FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO 
SISTEMA AUDESP 
Constatadas divergências entre os dados informados 
pela origem e aqueles apurados no Sistema AUDESP. 

 
Item D.6 - ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES 
E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL 
Entrega extemporânea dos documentos ao sistema 
AUDESP. 
Descumprimento das recomendações deste Tribunal, 
referentes ao TC-2946/026/11. 
 
 
                 Não obstante regular notificação 
para que fossem apresentadas alegações de interesse 
(fls. 30), o responsável manteve-se silente. 
 
    Assessoria Técnica – Unidade 
Economia (fls. 36/38) manifesta-se pela regularidade 
dos demonstrativos nos termos do artigo 33, inciso 
II, da Lei Complementar nº 709/93. 
 
    ATJ e respectiva chefia        
(fls. 39/43) entendem irregulares os demonstrativos, 
nos termos do artigo 33, inciso III, alíneas “b” e 
“c”, da Lei Complementar nº 709/93, especialmente em 
face do desacerto apontado no item “formalização de 
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licitação e contratos – Convite    nº 02/2012”. 
  

Ministério Público (fls. 44/45), de 
igual forma, opina por julgamento de 
irregularidade1, com recomendações2.  
 
 
GCECR 
THM 
 
 

                     
1 Opina pelo julgamento irregular ante ao apontado nos itens: 
B.5 - Tesouraria, Almoxarifado e Bens Patrimoniais – 
ausência de inventário dos bens móveis, bem como falta de 
termo de responsabilidade para a guarda de bens patrimoniais; 
C.1.1.1 e C.2.1 – Contratos examinados “in loco” – 
inobservância de orçamento prévio para a contratação de 
serviços, em afronta ao artigo 6º, inciso IX, alínea “f” da 
Lei de Licitações; indícios de irregularidades apurados pela 
Comissão Especial de Inquérito, no tocante a falsificação de 
assinatura no contrato nº 07/2012; falta de providência 
visando reaver os valores pagos indevidamente em virtude das 
falhas constatadas na contratação e na execução dos serviços; 
D.3 – Fidedignidade dos dados informados ao Sistema Audesp – 
falta de fidedignidade entre as informações enviadas ao 
Tribunal por meio do Sistema Audesp e os constantes nos 
registros do órgão; 
D.6 – Atendimento à Lei Orgânica, Instruções e recomendações 
do Tribunal – envio intempestivo das informações ao Sistema 
Audesp e descumprimento das Instruções e recomendações 
emitidas pelo Tribunal. 
 
2 Recomendação para que a origem realize com maior precisão a 
estimativa da receita, adequando seu orçamento, em 
atendimento ao artigo 30, da Lei Federal nº 4.320/64 e ao 
artigo 1º, § 1º e “caput” do artigo 12 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
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TC-002637/026/12 
 
 

VOTO 
 
 
    Ressalte-se, de plano, o 
atendimento do limite com despesas de pessoal 
determinado pelo artigo 20, inciso III, letra “a”, 
da Lei Complementar nº 101/00, que correspondeu a 
1,98% da Receita Corrente Líquida. 
 
    Igualmente cumprido o artigo 29-A, 
“caput” e § 1º, da Constituição Federal, acrescido 
pela Emenda Constitucional nº 25 (despesa total = 
5,61%; gastos com pessoal = 45,12%).   
 
    A remuneração dos agentes políticos 
ocorreu de acordo com os valores fixados pela Lei 
Municipal nº 2.311 de 17 de abril de 2008 e não 
excedeu aos limites constitucionais; os encargos 
sociais foram recolhidos regularmente.  
 
                 Parte das falhas apontadas no laudo 
técnico enseja recomendações; assim, a Unidade 
Regional de Mogi Guaçu, mediante ofício, alertará ao 
Legislativo para que, doravante, proceda ao repasse 
financeiro em consonância com o disposto no artigo 
30 da Lei Federal nº 4.320/64, e artigo 12 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (item B.1.1); promova  a 
elaboração do inventário de bens móveis e do Termo 
de Responsabilidade para a guarda dos bens 
patrimoniais (item B.5); observe a fidedignidade dos 
dados informados ao Sistema Audesp (item D.3) e 
atenda às Instruções do Tribunal (item D.6). 
 
    De outro norte, as irregularidades 
apontadas nos itens C.1.1.1 e C.2.1 comprometem  as 
contas da Câmara do Município de Santo Antonio de 
Posse, exercício de 2012. 
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Como visto, a Câmara celebrou 
contrato com a empresa Sebastião Paulo da Silva 
Serviços de Pintura, no valor de R$ 130.456,43, 
objetivando a prestação dos serviços para preparação 
de piso e aplicação de argamassa; reforma de 
lavanderia e construção de estacionamento no 
Legislativo. 

  
                 De plano destaque-se, conforme 
consignado pela Fiscalização, que além de não 
elaborado orçamento prévio para a contratação dos 
serviços, em inobservância ao artigo 6º, inciso IX, 
alínea “f”, da Lei Federal nº 8.666/1993, a empresa 
vencedora do certame não possuía objeto social 
compatível com o da licitação. 

 
                 Vale notar que a Comissão Especial 
de Inquérito, instituída pelo Ato do Presidente     
nº 004/2012, concluiu que ocorreram falhas na 
contratação e execução do objeto com destaque à 
falsificação de assinatura no contrato 007/2012, 
conforme relatório final, acostado às fls. 94/99 do 
Anexo. 

  
    Contudo, não houve adoção de 
medidas para reaver valores pagos indevidamente à 
contratada3 (documentos às folhas 102/110 do Anexo), 
consoante, aliás, certidão expedida pelo responsável 
a pedido da Fiscalização (fls. 119) - “não houve 
perícia afim de que fossem verificados os pagamentos 
a maior quanto ao procedimento adotado”.  

                                   
                 Por fim destaque-se que, não 
obstante regular notificação para apresentação de 
justificativas (fls. 30) o responsável manteve-se 
silente. 
 
 
 

                     
3 Valor total pago – R$ 53.187,74. 
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    Nestas circunstâncias, acolho a 
manifestação da ATJ e Ministério Público e Voto pela 
irregularidade das contas da CÂMARA DE SANTO ANTONIO 
DA POSSE, relativas ao exercício de 2012, nos termos 
do artigo 33, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Lei 
Complementar nº 709/93. 
 
 
GCECR 
THM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


