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PROCESSO N°: 17237/2009
MUNICIPIO: AVELINOPOLIS
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL
ASSUNTO: CONSULTA

RESOLUCAO RC N° 00016/10

Consulta acerca da aplicacão, no exercicio de 2010,

da reducâo do duodecimo efetuada pela EC n° 58/09,

e da possibilidade dos valores oriundos da

transferencia legal prevista pela MP n° 462/09,

convertida na Lei n° 12.058/09, serem utilizados no

cälculo do limite com total de despesa da Cfimara

Municipal ( Art. 29-A).

Vistos e examinados os presentes autos, de n° 17.237/09, que
tratam de consulta formulada pelo Presidente da Camara Municipal de AvelinOpolis,
indagando sobre o momento em que a Emenda Constitucional n° 58/2009 produzire
efeitos, bem como sobre a reduce() do duodecimo de 8% para 7% e da composicao
da receita corn os valores oriundos do apoio financeiro instituido pela Uniao (MP n°
462/2009) para o calculo do duodecimo do Poder Legislativo.

Conforme previsto no art. 31, I, da Lei n° 12.958/2007, o
consulente possui legitimidade ativa para efetuar consultas a este Tribunal, em razeo
de ocupar o cargo de presidente da Camara Municipal.

A consulta contêm a indicacao de seu objeto, foi devidamente
instruida corn o parecer juridico e a materia a ser respondida este compreendida no
rol de competéncias desta Corte de Contas, conforme enum cao constante do art.
1° da Lei n° 12.958/2007.
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Foram os autos encaminhados a Auditoria de Atos de Pessoal para

proceder a necessaria analise do mêrito, tendo esta se manifestado nos seguintes
termos:

E o relatOrio.

II. FUNDAMENTACAO

A Emenda Constitucional n° 58 alterou o art. 29, IV e o art.
29-A da Constituicao Federal, elevando o limite maximo de vereadores para a
composicao das Camaras Municipais, bem como reduziu o valor do duodêcimo a ser
repassado ao Poder Legislativo Municipal.

Insta esclarecer que a ministra Carmen LOcia Antunes Rocha,
do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu liminar na Acao Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4307 para suspender tao somente a eficacia do art. 3°, I,
da EC-58/2009, impedindo que a alteracao do nOmero de vereadores fosse valid°
para as eleicOes de 2008.

Sendo assim, esta em pleno vigor o disposto no art. 3°, II, da
EC-58/2009, sendo que a reducao do valor do duodecimo ja produz efeitos desde 1°
de janeiro de 2010.

Quanto a inclusao do valor repassado pela Uniao a titulo de
apoio financeiro (MP n° 462/09, convertida na Lei n° 12.058/2009) na base de
calculo do valor do duodecimo, entendeu a Auditoria a questao nao é de simples
solucao.

Assim, passa a analise da materia:

Em primeiro lugar, a preciso dizer que o apoio financeiro
instituldo pela Uniao (MP n° 462/09, convertida na Lei n° 12.058/2009) nao se
confundiria corn a receita oriunda do fundo de participacao dos municipios, uma vez
que o citado apoio tern natureza de repasse voluntario, enquanto o fundo tern
natureza de transferdncia obrigatOria, constitucional e vinculada.
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Contudo, ao se voltar os olhos a génese do "mecanismo" de

repasse criado pela Uniao, ve-se que se trata de uma transferéncia voluntAria, que
visa impedir a reducao da receita obtida corn o FPM durante o exercicio de 2008,
correspondendo a diferenca entre os valores ate entao repassados e os novos
valores decrescidos em 2009, em razao da denominada "crise econ6mica mundial".

Isso prestigia, sobretudo, a forma federativa de estado,
adotada pela Constituicao Federal, ao estabelecer a repUblica como a "uniao
indissolOvel dos Estados e Municipios e do Distrito Federal".

Desse modo, havendo algum risco na clAusula de
"indissolubilidade" da reptblica, o poder central, isto é, a Uniao, deverA adotar
imediatamente medidas para evitar qualquer dano que poderia advir a federacao.

A partir dessa premissa, levando-se em conta que o valor
repassado pela Uniao - a titulo de auxilio financeiro aos municipios, em face da
reducao das quotas mensais do FPM transferidas no exercicio de 2008 — tern a
mesma natureza do repasse constitucional, embora corn ele nä° se confunda, uma
vez que objetiva preservar a federacão e impedir a diminuicao dos programas
pllblicos conduzidos pelos municipios.

15. Se assim nä() fosse, a reducao drAstica de receitas
municipais conduziria necessariamente ao estado de penCiria desses entes
federados, o que nao condiz corn o principio republicano adotado pelo Brasil, leva a
concluir que o citado repasse deve integrar a receita do municipio.

III. CONCLUSAO E ENCAMINHAMENTO

Ante o exposto, a Auditoria de Pessoal proptle que:

II. Seja respondido ao consulente que:

esta em pleno vigor o disposto no art. 3°, II, da EC-58/2009,
sendo que a reducao do valor do duodécimo jA produz efeitos desde 1° de janeiro de
2010; e,

o valor do repasse do apoio financeiro, instituido pela MP n°
462/09, convertida na Lei n° 12.058/2009, deve integrar a receita do municipio,
conforme estabelece o art. 29-A, da Carta Politica de 1988, para efeito do cAlculo do
duodêcimo a ser repassado ao Poder legislativo.
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Por todo o exposto,

RESOLVE
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ApOs manifestacao da Auditoria de Atos de Pessoal, foram os

autos encaminhados a Douta Procuradoria, que emitiu o seguinte posicionamento:

"A Procuradoria, em anAlise dos autos, verificou que os
pressupostos de admissibilidade da consulta foram preenchidos.

Quanto ao merito, a Procuradoria segue a mesma linha de
raciocinio exposto pela Auditoria.

A MP n° 462/09, convertida na Lei n° 12.058/09, em seu art.1°,
deixa claro que a finalidade da transfer-el-Ida legal é suprir o deficit do FPM:

Art. 1 2 A Unieo prestarâ apoio financeiro, no exercicio de 2009,
aos entes federados que recebem o Fundo de Participaceo dos
Municipios - FPM, mediante entrega do valor correspondente 
variacäo nominal negativa entre os valores creditados a titulo
daquele Fundo nos exercicios de 2008 e 2009, antes da
incidencia de descontos de qualquer natureza, de acordo corn os
prazos e condicOes previstos nesta Lei e limitados a dotacao
orcamentAria especifica para essa finalidade, a ser fixada por
meio de decreto do Poder Executivo.

Concluiu que a verba oriunda da transfer8ncia legal tem
mesma razdo de ser da verba oriunda do FPM, sendo, portanto, seu use
abrangido pelo limite constitucional. ( grifo nosso)

Quanto ao momento que a EC n° 58/09 deve entrar em vigor,
seu art.3°, II, traz de forma expressa que a aplicacäo se dá a partir de janeiro de
2010."

Manifesta ainda que, os novos percentuais de duodecimos
estabelecidos pela EC 58/09 deve ser aplicado a partir de janeiro de 2010.

Ap6s araise dos autos, esta Relatoria tem a manifestar que
este Egregio Tribunal ao analisar a Consulta da Camara Municipal de Itapirapue, ja
se manifestou que o Apoio Financeiros aos Municipios —AFM não se confunde corn
o FPM ( Fundo de Participacao dos Municipios), e nä° compOe a base de câlculo do
duodecimo a que tern direito as Cemaras Municipais no ano de 2010.



Relar: Cons. Paulo mani Miranda Ortegal

Conselheiros particip

Cons Subti\
Cons.ViL

Cons	 g es de Freitas

Fui presente: , Procurador Geral de Contas.  
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0 Tribunal de Contas dos Municipios, pelos membros

integrantes de seu Colegiado, acolhendo o Certificado n° 059/10 da Auditoria de
Avaliacão de Atos de Pessoal, bem como o Parecer n° 1593/10 da Douta
Procuradoria Geral de Contas, manifestar seu entendimento nos seguintes termos:

1 - Este em pleno vigor o disposto no art. 3°, II, da EC-58/2009,
sendo que a reducäo do valor do duodecimo deve ser aplicado a partir de janeiro de
2010; e,

2- o valor do repasse do apoio financeiro, instituido pela MP n°
462/09, convertida na Lei n° 12.058/2009, nao comptie a base de celculo do
duodecimo das Cdmaras Municipais.

9 MAP r-
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania aos

Presidente: Cons. Walter Jose Rodrigues

Cons. Sebastiâo Monteiro
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