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PROCESSO N°: 13201/2009
MUNICIPIO: JATAI
ORGAO: CAMARA MUNICIPAL
INTERESSADO: GENIO EURIPEDES CABRAL DE ASSIS
ASSUNTO: CONSULTA

RESOLUCAO RC N° 00023/10

Consulta acerca de percentual que pode ser

subsidiado pelas Camaras Municipais para

custeio de piano de saLide de servidores e

legitimidade desta despesa ser considerada

como gasto de pessoal, para efeito do

percentual fixado pela Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Vistos e examinados os presentes autos, de n° 13201/09, que tratam

de consulta formulada pelo Presidente da Camara Municipal de Jatai, senhor Ganio

Euripedes Cabral de Assis, acerca do percentual maximo que pode ser subsidiado

pelas Camaras, referente ao pagamento de piano de saCide aos servidores,

como acerca da legitimidade na consideracao da despesa como gasto de p

para efeito do percentual fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Conforme previsto no art. 31, I, da Lei n 12.958/2007, o consulente

possui legitimidade ativa para efetuar consuitas a este Tribunal, em razao 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 esta compreendida no

rol de competancias desta Corte de Contas, conforme enumeracao constante do art.

1° da Lei n° 12.958/2007.

Foram os autos encaminhados a Segunda Auditoria de Avaliacao das

Contas Mensais de Gestäo para proceder a necessaria analise do mêrito, tendo esta

concluido pela impossibilidade de custeio de pianos de sakle pelo Poder PUblico,

devendo este ser custeado integralmente pelo servidor.

Encaminhados os autos ao Ministario Plablico, este se manifestou por

meio do Parecer n° 5509/09, no qual entendeu que o percentual a ser custeado pela

Camara Municipal dos valores relativos aos pianos de sat:1de havers de ser objeto de

regulamento pr6prio, cabendo destacar ainda a imperiosa necessidade de previsao

orcamentaria e que tais despesas devem ser computadas como gasto de pessoal.

ApOs manifestacao da Auditoria e da Douta Procuradoria, o

Conselheiro responsavel pela 5a Regiao solicitou que o tema fosse discutido pelo

Grupo Tecnico.

Incluido o assunto na pauta do Grupo Tacnico, pelo Despacho Gt

004/09, este entendeu que a presente consulta deveria ser encaminhad

Assessoria Juridica, entretanto, esta por meio do Despacho J ° 0155/09, su eriu
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que os presentes autos fossem enviados a Diretoria Têcnica e apOs ao Grupo

Têcnico, contudo, os autos voltaram ao Grupo Têcnico, que por meio do Despacho

n° 001/10, entendeu que os presentes autos deveriam ser enviados a Auditoria de

Contas Mensais de GestAo, a qual por meio do Parecer n° 001/10, apOs efetuar

anâlise das normas pertinentes a matêria, concluiu nos seguintes termos:

1
	

"Näo pode o Tribunal de Contas fixar aos Municipios

limite de valor de custeio de pianos de assisténcia

medico hospitalar aos servidores. Os Municipios säo

entes federados autOnomos ( art. 18 e 30 CF).

Portanto, tem competéncia para legisiar sobre

assuntos de interesse local e aplicar suas receitas

livremente, observadas, por Obvio, os principios

contidos na Constituicâo Federal e do respectivo

Estado-membro e nas normas de sua Lei Organica e

das leis de carAter nacionai.

2-	 Tal desembolso é suplemento do salârio ordinArio, é

salârio indireto, conseqUente é despesa corn pessoal.

O § 1° do art. 169 da CF estabeleceu os criterios para

a concessäo de vantagem ou beneficio ao servidor,

incluindo aumento na remuneracao.

Para que isto ocorra, a necessário haver prêvia e

especifica dotacao orcamentaria, suficiente para

atender as projecties de despesa corn pessoal e os

acrêscimos dela decorrentes e autorizacäo espe2ifiaa

da LDO.

(
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A Lei Complementar 101/00, fixou o limite de gastos de

pessoal para o municipio em 60% da RCL, dos quais

6% se destinam ao legislativo e 54% ao executivo.

Ademais, imp6s condigOes e normas de planejamento

financeiro e orcamentario para a geracäo de despesa

sobretudo as contidas em seus artigos 16 e

17.

Ha de se observar tambem a disposicao contida no §

1° do art. 29-A da CF:

"§ A Camara Municipal nao gastara mais de setenta

por cento de sua receita corn folha de pagamento,

incluindo o gasto corn o subsidio de seus vereadores

3-	 Os agentes politicos nä° podem fazer parte do piano

de assistdncia medico hospitalar custeado pelo erArio,

pois a Constituicäo Federal determina que sejam

remunerados por subsidio fixado em parcela Unica,

vedando expressamente a concessAo de outras

vantagens renumeratOrias.

Levado a apreciacäo do Grupo Têcnico, na reuniAo do dia 06/05/10,

conforme ata de fls. 124/125, concluiu-se que:

/-	 0 percentual do subsidio deverA ser decidido pela

administracdo e dependerA	 das	 possibilidade
z
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e do niimero de servidores participantes, tudo apurado

mediante calculo de viabilidade econOmico-financeira e

atuarial da avenca;

//-	 0 desembolso em questão é gasto de pessoal;

///-	 Estäo excluidos do beneficio os agentes politicos."

Por meio do Despacho n° 2355/10, a Douta Procuradoria ratificou o

entendimento exarado no Parecer n° 5509/09.

CONCLUSAO

Ante as consideracOes acima expostas, esta Relatoria apps anélise dos

presentes autos, comunga com a manifestacdo da Auditoria de Contas Mensais de

Gestâo e da Douta Procuradoria.

Ante ao exposto,

RESOLVE

0 Tribunal de Contas dos Municipios, pelos membros integrantes

de seu Colegiado, acolhendo o Certificado n° 001/10 da Auditoria de Contas

Mensais de Gestäo, bem como o posicionamento da Douta Procuradoria Geral de

Contas, manifestar seu entendimento nos seguintes termos:



Rela r: Cons. Pa man' Miranda Ortegal

, Ministêrio PUblico de Contas.ui presente:

ivani de Oliveira

4- C Rod	 de Freitas

Teresa F. GarridoCons

Cons.Virmonde

.-Gorirtil---Dastiäo Mont iro
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1 — 0 percentual do subsidio devert ser decidido pela administracäo e

depender6 das possibilidades orcamentârias e financeiras do municipio e/ou

legislativo e do nOmero de servidores participantes, tudo apurado mediante calculo

de viabilidade econiimico-financeira e atuarial da avenca.

Que o desembolso em questäo é gasto de pessoal.

Que estäo excluidos do beneficio os agentes politicos.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania aos

Z 4 JUN 2010
Presidente: Cons. Walter Josê Rodrigues

Conselheiros participantes da votacao:
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