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Examinados os presentes autos, processo de n.° 04988/10, que tratam da

consulta formulada pelo Sr. Gastao de Arairjo Leite, Presidente da Camara Municipal

de Luziania, indagando se o pagamento de verba indenizatôda a Vereadores tern

amparo legal e, ern caso afirmativo, qual o procedimento a ser seguido para efetua-lo.

Trata-se de consulta formulada por parte legitima, de acordo com o art. 31, inc. I

da Lei n.° 15.958/07 — LOTCM/GO. Entretanto, nao se encontra instruida corn o

parecer do Orgao de assistés ncia juridica da autoridade consulente, requisito previsto no

§1.° do artigo citado.

Todavia, em razao da relevancia do tema, considera-se pertinente conhecer o

pedido e proceder a necessaria analise do mart°.

Entende-se que a verba indenizatOria se destina ao ressarcimento de despesas

corn aluguel — de imOvel, de veiculos ou de equipamentos 	 com material de

expediente para escritOrio, corn locomocao e corn outras despesas diretas e

exciusivamente relacionadas ao exercicio da funcao parlamentar.

Por objetivar o pagamento de despesas corn atividades desenvolvidas fora dos

gabinetes — porêm, relacionadas ao mandato parlamentar 	 em resposta a dOvida

suscitada pelo consulente, nao ha que se falar em legalidade quando referida verba se

destina aos Edis, ja que exercem seus mandatos precisamente na circunscricao em

que foram eleitos, onde ja dispOem de pessoal e material custeados pelo Municipio, por

meio da Camara Legislativa Municipal.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em seu MANUAL
BASICO 2004 — REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS MUNICIPAIS,
disponivel	 em	 http://www.tce.sp.gov.br/arouivos/manuais-

basicos/remuneracao ag politicos municipais.pdf, pag. 34, cessado em 08/06/2010,

ensina que:
,mss/fri/

160 - FAX 322 9011 - CEP 74055-100 -	 IANIA
www.tcm.go.go, 



Rua 68 n° 72	 NTRO - FONE 3216- 	 FAX 3223-90 - CEP 74055-100 - GOIANIA
www.tcm.go.gov.br

AMS

Estado de Goiis 	 2
Tribunal de Contas dos Municipios

RESOLUCAO RC N°	 00028/A0
Eventual requisicao de tal beneficio por parte da edilidade municipal procura
espeihar-se nas chamadas verbas de gabinete ou ajuda de custo dos Deputados
Estaduais. No entanto, o exercicio da vereanca em muito difere do exercicio dos
mandatos legislativos estaduais, uma vez que, como o Vereador reside no
mesmo local de seu eleitorado, nao esta sujeito a despesas de locomocao e
acomodacao, entre	 outras, inerentes as atividades 	 dos deputados,	 que,
geralmente, apresentam urn colêgio eleitoral espalhado por todo o Estado.

0 Tribunal de Contas do Estado de Roraima, por sua vez, no

Prejulgado n.° 11, disp6e que:

CAMARA MUNICIPAL E VERBA DE GABINETE PARA OS VEREADORES.
Respeitando a autonomia dos Poderes Municipais, deve o Tribunal de Contas do
Estado de	 Roraima incentivar a obediëncia aos principios e limites que
circunscrevem a remuneracao dos Vereadores de forma a manter o equilibrio da
execucao orgamentaria mediante a compatibilizacao da despesa corn a
arrecadacao efetivamente verificada, evitando-se a promocao de disp6ndios
estranhos as finalidades da funcao constitucional de legislar, causadores do
desperdicio do dinheiro p6blico. E incabivel a fixacao de verba de gabinete para
a Camara Municipal, em face do regramento constitucional advindo da Emenda
Constitucional n° 019/98; E sugerido ao Presidente do Legislativo Municipal que
insira na proposta orcamentaria a que tern direito a previsao dos recursos
necessarios ao pleno funcionamento dos gabinetes dos Vereadores, cuja
execucao compete extensivamente ao &ga g legislativo.

Faz-se conveniente trazer a baila os ensinamentos de ALBERTO

JATENE, em seu escrito Verba IndenizatOria do exercicio parlamentar e a sua

instituicao no	 ambito	 do	 Legislativo	 Municipal,	 disponivel	 em

Continuagao do PARECER N.° 18/2010

http://www.ui.com.br/impressao.asp?pagina=doutrinas,  acessado	 em 08/06/2010,

segundo o qual:

Espelhando-se nas casas legislativas federais e estaduais, in6meras Camaras
municipais vérn editando normas locals instituidoras de verbas indenizatOrias
sob as mais diversas nomenclaturas, quaffs sejam, verba de gabinete, verba de
pronto atendimento, verba de desempenho parlamentar e, mais recentemente, a
verba indenizat6ria do exercicio parlamentar.

Entretanto, como dito alhures, ainda que em comum tenham as funcOes prOprias
de Orgaos legislativos, sobretudo a funcao legiferante, os vereadores diferem
dos senadores e deputados federais e estaduais, notadamente, em razao de sua 
area de atuacao restrita. 

Pelo fato de residir no mesmo local de seu eleitorado, o vereador nao esta 
sujeito as despesas de locomocao, hospedaqem, alimentacao, entre outras, corn 
a mesma freqUëncia dos demais parlamentares, cujo colêgio eleitoral se
encontra espalhado por todo o Estado. Tampouco tern necessidade de manter
escritOrios politicos em outras localidades fora da 	 e do legislativo em que
atua, nao se justificando os qast s corn loc	 o de imOveis, material de
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expediente, contratacao de pessoal, telefone, entre outros relativos ao custeio
de tais qabinetes remotos, externos ao pradio da Camara. 

Nao se pode negar que, eventualmente, exista a possibilidade do vereador se
ausentar de seu municipio em prol do interesse pOblico local justificando o
pagamento corn dinheiro pOblico das despesas efetuadas. Entretanto, para isso
existe a figura da diaria, parcela indenizatOria destinada ao ressarcimento de
gastos realizados corn este tipo de viagem, devidas a qualquer agente pOblico
que no exercicio de suas funcOes, ausenta-se da sede do municipio em que
trabalha.

(..-)
A criacao deste tipo de parcela indenizatOria, seja sob o nome de verba de
gabinete, verba de pronto atendimento, ou, como o caso em tela, verba
indenizatOria do exercicio parlamentar, por si s6 nao representa ofensa a norma
constitucional ou infraconstitucional.
Ocorre que, respeitadas as nuances existentes entre alas, de fato todas
decorrem de urn propOsito comum de se dotar os parlamentares de certa
"autonomia" em seus gabinetes para a realizacao de gastos compreendidos
como de natureza pr6pria da funcao parlamentar — e portanto, supostamente de
interesse pOblico —, sem a necessidade de subordinacao de tais gastos ao
processo normal de realizacao da despesa pOblica, centralizada nas maos do
agente ordenador da Casa, no caso, o Presidente.

(...)
A iniciativa de descentralizacao administrativo-financeira dos gastos, atravas do
repasse ao gabinete do vereador ou a ele prOprio de valores para a manutencao
do gabinete, ou para a realizacao de despesas de pronto atendimento, ou ainda,
para o ressarcimento de despesas realizadas no exercicio da atividade
parlamentar, implicaria na transformacao anOmala de cada gabinete em uma
unidade orcamentaria autOnoma. Da mesma forma, converteria cada
parlamentar em urn novo ordenador de despesas, desfigurando o seu papal no

Continuacäo do PARECER N.° 18/2010

legislativo, em uma ingerancia clara as competancias privativas da Presidancia
da Camara.
(...)
Ora, as despesas corn gasolina, material de expediente, contratacao de
assessoria, c6pias reproqraficas, telefone, entre outras, sao despesas de
natureza corrente, destinadas ao custeio qeral da atividade pOblica e, como tal, 
devem ser programadas dentro do piano orcamentario da Camara como urn
todo.
(grifos acrescentados)

Outra não é a orientagao do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,

onde o Rel. Cons. MURTA LAGES, em resposta a Consulta de n.° 643.657, preleciona:

Quanto ao marito, esclarecemos que esta Corte de Contas ja decidiu, em
resposta a consultas anteriores versando sobre o mesmo teor, pela
im possibilidade da pretensao de dotar cada vere- • • r de verba pr6pria para
manutencao de seus respectivos qabinetes, i • indo qastos com gasolina, 
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frequencia a cursos, correspondOncias, pesquisas, contratacao de
assessores, etc. (Consultas de n°s 612.637, de 25.08.99; 66.029, de 23.09.92;
470.273, de 15.04.98).

Desta forma, entende-se que nao 6 permitido a Camara Municipal estender para
o don-Ifni° do gabinete do vereador a gestao dos recursos necessarios a sua
manutengao, nem conferir a esse gabinete a natureza de repartigao
administrativa corn autonomia financeira para a execugao de despesas, tais
como concessao de diarias a servidor ou pagamento decorrente de contratagao
de assessores.

A receita da Camara, consistente nos duod6cimos repassados pela Prefeitura,
devera ser mantida centralizada escrituralmente numa Unica tesouraria, em
respeito ao principio da unidade de caixa, centralizando-se tamb6m, na
tesouraria ou pagadoria, o regime ou a forma de aplicagao desses recursos.
Ressalte-se que o regime descentralizado de aplicagao de recursos poder6, em
alguns casos, comprovar-se anti-econernico e atentatOrio ao principio
constitucional da economicidade, sabendo que a centralizagao do regime de
compras constitui fator de redugao de custos, possibilita a instituigao do regime
de registro de pregos previsto em lei e racionaliza os procedimentos
burocräticos, gerando economia de servigos, sem falar que afasta os %tidos dos
fracionamentos de despesas, dentre outros freqÜentemente detectados pelos
Orgaos de controle interno e externo.

(grifo acrescentado)

Por fim, corroborando o posicionamento ate aqui defendido, o
Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia, em seu Parecer Normativo n.°
09/2005, determina:

Continuagao do PARECER N.° 18/2010

Faz-se mister registrar que este TCM nao se posiciona contrariamente a que os
Edis possam reunir as condigOes necessarias ao desempenho, na sua plenitude,
das suas missies constitucionais. 0 QUE SE QUESTIONA E 0 FATO DOS
MESMOS RECEBEREM, MENSAL E HABITUALMENTE, DETERMINADA
QUANTIA, PREVIAMENTE DEFINIDA, PARA 0 FIM DE REALIZAREM
DESPESAS DE CUSTEIO, PRIVATIVAS DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO,
A QUEM COMPETE, Al SIM, ORDENAR AS DESPESAS IMPRESCINDIVEIS
AO FUNCIONAMENTO	 DO PODER DESDE QUE PREVISTAS,
EXPRESSAMENTE, NA DOTACAO DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL.
Examinando a questao concernente a criacao de VERBAS, pelos Legislativos
Municipais, destinadas aos Edis, em uma das inCimeras oportunidades em que,
para tanto, foi provocado, este Colegiado, por urn dos seus Orgaos, concluiu que
a instituigao de tais VERBAS infringe os principios constitucionais regedores da
Administragao PCiblica, a exemplo dos da LEGALIDADE, MORALIDADE,
IMPESSOALIDADE E RAZOABILIDADE.

(caixa alta original)

(...)
Por tudo quanto exaustivamente esposado resta evidente que, embora ao
Vereador se deva garantir as condicOes necessaria o desem penho, na sua
plenitude, das suas missiles constitucionais, n	 podera ele, sob nenhum
•retexto, se transfor ar em ordenador de 	 sas, dotado de verba prOpria

AMS
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para manutencao de seu gabinete, isso porque nao cabe a Camara Municipal
estender para o seu domlnio a qestao dos recursos necessarios a mencionada
finalidade, nem conferir-Ihe a natureza de reparticao administrativa, corn
autonomia financeira para a execucao de despesas.

(grifo acrescentado)

Ante o exposto, entende-se nao estar amparado pela legalidade o pagamento de

verba indenizat6ria a Vereadores.

Conforme o Parecer n o 018/10, o qual deu origem ao entendimento acima, a

Auditoria de Contas Mensais de Gestäo manifestou-se pela impossibilidade do

pagamento pleiteado pelo consulente, por entender que o mesmo nao encontra amparo

legal.

Submetido ao entendimento do Ministêrio PUblico junto a esta Casa, aquele

parquet assim manifestou-se:

"Cuida-se de Consulta formulada por Gastao de Aratajo Leite, Presidente da
C5mara Municipal de Luziania.

Indaga o Consulente acerca da legalidade do pagamento de verba
indenizatOria aos vereadores da Casa Legislativa daquele Municipio, "nos moldes
existentes na Assembleia Legislativa do Estado de Goias". (fl. 001) Caso
considerado legal o expediente em tela, questiona ainda sobre os procedimentos
a necessarios para sua efetivagao.

Ausente o Parecer da Assessoria Juridica do Consulente.
Encaminhados os autos a apreciagdo da Auditoria de Avaliagdo de Atos de

Pessoal, esta se manifestou pela viabilidade de instituicao da verba em questäo
(fls. 003/004).

Esta Procuradoria de Contas, vislumbrando o equivoco no encaminhamento
dos presentes a supra mencionada Especializada, em Despacho de fl. 006,
solicitou o pronunciamento da Auditoria de Avaliagao de Contas Mensais de
Gestao.

Esta Ultima, por seu turno, via Certificado de Auditoria n° 018/2020 (fls.
008/012) posicionou-se pela impossibilidade de pagamento de aludida verba
indenizatOria, volvendo-se então os autos a este Ministório PUblico.

o relatOrio.

A Lei n°,15.958/2007, Lei Organica deste Tribunal, discipli em seus arts. 31
e 32 a possibilidade de ingresso no merit° de feitos como o a em epigrafe. Diz
a Lei:

(V.1

- CENTRO - FONE 3216-6160 - FAX 3223-9011 - CEP 74055-1 0 - GOIANIA/
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Art. 31. 0 Tribunal decidirá sobre consultas quanto a dirvida suscitada na aplicagão de
dispositivos legais e regulamentares concernentes a matêria de sua competancia, que the
forem formuladas pelas seguintes autoridades:
I — Governador do Estado, Presidente da Assemblèia Legislativa, Presidente de
Tribunal, Prefeito ou Presidente da CArnara Municipal;
II — Chefe do Ministèriolico Estadual;
Ill — Presidente de Comissäo da Assembleia Legislativa ou da Camara Municipal;
IV — Secretärio de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nivel
hierArquico equivalente;
§ 1° As consultas devem conter a indicagio precisa do seu objeto, ser formuladas
articuladamente e instruidas corn parecer do Orqäo de assistancia têcnica ou iuridica da
autoridade consulente.
§ 2° Cumulativamente com os requisitos do § 1° deste artigo, as autoridades
referidas nos incisos III e IV deveräo demonstrar a pertinència temätica da consulta
as respectivas areas de atribuicio das instituiceres que representam.
§ 3° A resposta a consulta a que se refere este artigo tern caräter normativo e
constitui prejulgamento da tese, mas nao do fato ou caso concreto.

Art. 32. 0 relator ou o Tribunal nao conhecera de consulta que nao atenda aos requisitos
do art. 31 ou verse apenas sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado
apOs comunicagâo ao consulente.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente Consulta nao atende aos
requisitos estampados nos dispositivos supra.

Com efeito, consoante relatado, nao instrui os autos o parecer da
Assessoria Juridica da Casa de Leis.

Desta feita, inteligencia do art. 32 da Lei n° 15.958/07, reforgado pela
Resolugao Administrativa n° 021/08, race se poderia conhecer da presente
Consulta.

Entretanto, considerando a relevancia da matêria, vez que a concretizacao de
uma tal hipOtese ensejaria irregularidade danosa ao erkio e implicaria grave afronta
aos principios constitucionais, esta Procuradoria de Contas, invocando ainda o
necessArio cal-Ater orientador da Corte, passa a responder a presente Consulta,
vale lembrar, em tese, ou seja, sem prejulgamento do caso concreto.

Antes, porem, de se esclarecer os motivos que levaram esta Procuradoria
de Contas a pugnar pela imprescindivel manifestagao da Especializada de Contas
Mensais de Gestic).

De fato, o recurso a expressao "verba indenizateria", de que se valeu o
Consulente, bem poderia trazer a mente — como de fato ocorreu ao
encaminharem-se os autos a Especializada de Atos de Pessoal — questao
relacionada a remuneragao dos agentes politicos do Legislativo Municipal. Nao
obstante, a ,sentenca "nos moldes existentes na Assemble' Legislativa do
Estado de Goias" elucida a questa°, remetendo o cerne dos esentes a materia
afeta as contas do Poder.

AMS
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Assim, cumpre perscrutar em que moldes sac, pagas as verbas
indenizatOrias na Assembleia Legislativa deste Estado. 0 seguinte excerto foi
extraido do portal da mencionada Casa de Leis na Internee:

A cota Unica foi criada por ato da Mesa Diretora de 10 de junho de 2009. Ela substitui a
verba indenizatOria, e demais beneficios que garantiam aos deputados
ressarcimento de gastos corn o exercicio do mandato. 0 seu valor total é de R$ 21
mil, que corresponde a no maxim° 75% da media da cotas atribuidas pela Camara
dos Deputados ao Distrito Federal (ponto mais prOximo) e ao Estado de Roraima
(ponto mais distante).
A cota prevé reembolso de valores gastos corn telefonia, viagens por via terrestre ou
aêrea no Estado, telefonia, servicos postais, manutencão de escritOrio, assinatura de
publicacào, fornecimento de alimentacão ao parlamentar em viagem, hospedagem,
combustiveis, servicos de seguranca prestados por empresa especializada, contratagão
de consultorias e divulgagão da atividade parlamentar. E vedado ressarcimento de
despesas superiores a 35% do valor da cota corn locagio de veiculos, aeronaves e
embarcagOes, e combustiveis ou corn aquisigdo de combustiveis, lubrificantes e
manutengdo de veiculos.
Nio sera admitido ressarcimento de despesa corn locagdo de imOvel pertencente
ao deputado ou entidade em que ele tenha participagao. Tamb6m nao é permitido o
reembolso de valores gastos corn atividades de carater eleitoral. A cota nao podera
ser antecipada, transferida de urn beneficiario para outro, ou ser convertida em
pecOnia.
Para ter direito ao reembolso, o deputado tera de apresentar recibo, bilhete de passagem
aêrea ou nota fiscal original e em l a via, quitado em nome do parlamentar, que comprove
os gastos. Os parlamentares que nao apresentarem corretamente recibos e notas
fiscais, no periodo de 90 dias, perderio o direito ao reembolso. As despesas
tamb6m continuardo a ser disponibilizadas mensalmente no Portal da Assembleia
na internet.

1/6-se, pois, que referida verba, concerne a despesas que, embora, em tese,
relacionadas ao exercicio do mandato parlamentar, abrangem algumas atividades
exercidas fora dos gabinetes. Para um exame acurado, nao custa relacioni-las:

1

servicos postais;

telefonia;

combustiveis;

divulgagäo da atividade parlamentar;

viagens por via terrestre ou aerea no Estado;

hospedagem;

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE G' As. Entenda a verba indenizatOria.
Disponivel em: <http://www.assembleia.go.gov.br/in  ex.php?p=pg_verbas>. Acesso em: 11
mai 2010.
AMS
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fornecimento de alimentagdo ao parlamentar em viagem;

manutengdo de escritOrio;

servigos de seguranga prestados por empresa especializada;

assinatura de publicagdo; e

k) contratagdo de consultorias;

Calha entao averiguar se as despesas supra por parte da edilidade
comportam execugdo pelo pretendido regime, se se fazem necessarias e, por fim,
se nao afrontam a lei ou ao Direito. sendo certo que a resposta negativa que
advenha do confronto dessas corn quaisquer dos quesitos implicara seu pronto
afastamento.

Em yoga falar-se em descentralizagäo e desburocratizagdo na esfera
administrativa. Na() obstante, ha que se ponderar que sendo o Presidente da
Camara o 6nico ordenador das despesas de referido Poder, apenas acutissimas
razOes de ordem p6blica — vez que ao Estado nao a dado agir sena° para
satisfazer o interesse da coletividade — excepcionariam uma tal centralizagao,
hipOtese que, cedigo, implicaria gravemente a averiguagdo de responsabilidades
bem como os controles sobre o disp6ndio do erario.

Nesse diapasao, nao se vislumbra o porqu6 da adogdo de uma cota (mica
(ainda que corn necessarios limites) para gastos corn servigos postais. A uma
porque o objeto so havers de ser prestado pela Empresa Brasileira de Correios e
Tel6grafos e a urn 6nico e imodificivel prego. A duas porque sendo Insito ao
funcionamento do Poder Legislativo o uso de tais servigos, descabe transferir a
cada parlamentar os gastos que a Casa de Leis havers de invariavelmente
realizar. Por fim, porque o fazendo de forma centralizada reforgam-se os
controles (obrigagao do ordenador e do sistema de controle interno) dos gastos
p6blicos.

No que tange aos gastos corn telefonia e combustiveis, imprescindivel
ressaltar que estes, a exemplo de qualquer outro disp6ndio de recursos do
erario, so se justificam quando diretamente relacionados ao exercicio da pOblica
fungao descabendo, v.g., que argue a populagao (Unica titular dos valores
depositados nos cofres pOblicos) corn ligagOes do parlamentar para tratar de
assuntos privados ou corn seu deslocamento a casa de um parente.

Consulta ao sistema informatizado desta Casa de Contas demonstra a
existancia de veiculos pertencentes a Camara presidida pelo Consulente, estes
sim, que haverao de ser abastecidos corn os recursos pablicos.

Dito isso, observe-se que embora imprescindiveis ao pleno exercicio do
mandato, o uso de verbas p6blicas, consentaneo corn os ditames da moralidade,
para custear servigos de telefonia ou abastecimento de veiculos — sendo de
interesse da Camara e assim, em Ultima instancia, do povo — havers, por
determinagao constitucional, de ser precedido da realizagao de certame
licitatOrio. Nada mais Obvio, eis que havendo o Poder Legisl o de pagar corn
valores do erario por produtos ou servigos a serem utiliza 	 pela edilidade para
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fins de cumprimento da finalidade p6blica, impOe o art. 37, inciso XXI da Carta
Politica, a bem da obrigatOria observancia do regime juridic° administrativo, o
dever de racionalizar as contratagOes em tela de sorte a prestigiar a isonomia e
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administragdo.

Corn efeito, como bem asseverou o Conselheiro Murta Lages, Relator da
Consulta n° 643.657 enderegada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais,

(...) o regime descentralizado de aplicagao de recursos podera, em alguns casos,
comprovar-se anti-econOmico e atentat6rio ao principio constitucional da
economicidade, sabendo que a centralizacâo do regime de compras constitui fator de
reducão de custos, possibilita a instituicao do regime de registro de precos previsto em
lei e racionaliza os procedimentos burocraticos, gerando economia de servicos, sem falar
que afasta os vicios dos fracionamentos de despesas, dentre outros freqUentemente
detectados pelos Orgaos de controle interno e externo. (Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais. Consulta n° 643.657. Rel: Cons. Murta Lages. Julg:
05.12.2001) (grifei)

lnadmissivel que cada vereador, a seu talante, escolhesse, v.g., o posto de
combustive! em que abasteceria o veiculo do Poder Legislativo de que fizesse
uso. lgualmente absurda a possibilidade de eleger a operadora de servicos
telefOnicos que !he conviesse, corn o piano que the bem desejasse. Tais so
seriam possiveis se ora se estivesse a tratar de recursos privados para fins
particulares.

No mesmo sentido o Voto do Conselheiro Marcos Loreto, acolhido
unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que apreciando
Auditoria Especial instaurada na Câmara Municipal de Recife, asseverou:

Na linha ja definida neste voto (e que ficou patente quando tratei no intrOito da natureza
de tais verbas), estou convicto de que a utilizagâo de verbas indenizatOrias para o
pagamento de combustiveis rid° se mostra uma via adequada, econ6mica e
racional. Com a devida urgencia, a atual Mesa Diretora deveri adotar medidas
legais e administrativas corn vistas a centralizar as referidas despesas na unidade
de tesouraria geral do Poder Legislativo. Como muito bem dito no RelatOrio Têcnico,
essa medida possibilitarã maior economicidade, exigirã a realizagão de um
procedimento licitatOrio, que permitirã maior concorr6ncia, trazendo como
conseq06ncia a diminuigdo dos pregos e dos custos, sem esquecer que os
controles sobre esses dispóndios passardo a ser mais eficientes e efetivos,
especialmente se considerarmos que a atual Mesa tambêm adotara medidas fortes corn
vistas a estruturacâo e efetividade do seu sistema de controle interno.
Da forma como vem procedendo, a Camara de Vereadores optou pela realizacâo de
diversos servicos e/ou aquisicao de bens de natureza idantica, periodicamente, sem
proceder a pravia licitacao, renovando o objeto ao Iongo do exercicio atraves do
mesmo elemento de despesa. Tal procedimento caracterizou fragmentacao de
despesas para adogäo de dispensa de licitagâo, em contrariedade ao disposto no
art. 8° da Lei n° 8.666/1993, que reza "a execugdo das obras	 os servigos deve
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considerados os prazos de sua execugão". (Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco. TC n° 0605226-5. Segunda Camara. Voto do Relator Conselheiro
Marcos Loreto) (grifei)

0 mesmo se diga da contratagAo de servigos de divulgagao da atividade
parlamentar, eis que igualmente pactuados em escala pelo Legislativo e
obrigatoriamente licithveis, incumbindo ao edil meramente escolher o seu
contend°, respeitado sobremodo o disposto no § 1° do art. 37 da ConstituigAo
Federal.

NAo se cogita, ainda, do custeio de passagens por via terrestre ou aèrea,
hospedagem ou alimentagao do parlamentar em seu deslocamento por meio de
verbas como a pretendida, eis que referidas despesas — frise-se, excepcionais —
em prol da economicidade e moralidade, se submetem ao regime prOprio das
diArias.

Convêm ressaltar que esse tipo de despesa apenas se legitima quando da
efetiva realizagAo de tarefas inerentes as fungties do Poder Legislativo em outras
localidades, haja vista que this dthrias sào concedidas por meio da utilizagAo do
dinheiro putlico, e por isso — e como qualquer atividade da AdministragAo
Piablica — nao fogem da necessidade de obediAncia ao principio da moralidade.
Assim, emerge como necessidade a demonstragao inequivoca da atividade
(relacionada as atribuigiies do cargo politico em questho) a ser realizada, bem
como o interesse pUblico de que a mesma se reveste.

Ja as despesas corn manutencao de escrit6rio e servigos de seguranga
prestados por empresa especializada afiguram-se inaplicaveis na esfera municipal,
vez que cada vereador possui seu gabinete no Municipio e nesse Ultimo reside.
Desta feita, ngo que se falar em custeio de um escritOrio politico e, menos ainda,
de sua protegAo por meio de seguranga privada.

A assinatura de periOdicos a questa° outra que nä° enseja qualquer
descentralizagão a afastar do ordenador de despesas o estrito controle do erario.
Beni pode o vereador solicitar a assinatura do periOdico a Casa que, observando
a razoabilidade, mapeara os requerimentos e podera, caso haja pedidos de uma
mesma editora, centralizando-os, obter melhores condigeoes para a
Ad m i nistragdo.

A derradeira despesa, qual seja, a contratagao de consultorias, a medida que,
obviamente, se faz excepcionalissima, nos estritos termos do interesse atrelado
ao exercicio do mandato, atentando contra a moralidade conceder de antemAo, a
cada edil, uma dada cota para eventos this. De se considerar, ainda, que
consultorias poderAo interessar a todos os mandathrios, descabendo fracionar
entho as despesas.

Todo o exposto revela corn plena clareza a impossibilidade de se
transportar para a esfera municipal uma realidade pensada para estados ou
UniAo. Corn efeito, exsurge evidente a constatagAo de que:

(...) o exercicio da vereanga em muito difere do exercicio do/
estaduais, uma vez que, como o Vereador reside no local d7

andatos legislativos
eu eleitorado, não esta
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sujeito a despesas de locomogâo e acomodagao, ENTRE OUTRAS, inerentes as
atividades dos deputados que, geralmente, apresentam urn colagio eleitoral
espalhado por todo o Estado. (Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo. TC-
541/026/01. Pleno. Rel: Cons. Renato Martins Costa. Julg: 19.07.2006) (grifei)

Uma vez que desnecesserias ou inadequadas as despesas em comento, ou
ainda, insuscetiveis de serem processadas segundo o pretendido regime, tern-se
que ilicitos e ilegitimos os dispendios.

No mesmo sentido o Prejulgado no 11 do Tribunal de Contas do Estado de
Roraima:

CAMARA MUNICIPAL E VERBA DE GABINETE PARA OS VEREADORES.

Respeitando a autonomia dos Poderes Municipais, deve o Tribunal de Contas do Estado
de Roraima incentivar a obediencia aos principios e limites que circunscrevem a
remuneragão dos Vereadores de forma a manter o equilibrio da execugão orgamentkia
mediante a compatibilizagão da despesa com a arrecadagâo efetivamente verificada,
evitando-se a promogâo de disp6ndios estranhos as finalidades da fungão constitucional
de legislar, causadores do desperdicio do dinheiro

E incabivel a fixagdo de verba de gabinete para a Camara Municipal, em face do
regramento constitucional advindo da Emenda Constitucional n° 019/98;

E sugerido ao Presidente do Legislativo Municipal que insira na proposta
orgamentaria a que tern direito a previsão dos recursos necessarios ao pleno
funcionamento dos gabinetes dos Vereadores, cuja execugão compete
extensivamente ao Orgao legislativo. (grifei)

Ainda, de se considerar que a concesseo de aludida cota aos vereadores
para custeio das despesas em tela pode caracterizar subsidio indireto a violar a
regra inscrita no art. 39, § 4° da Constituigeo Federal que prescreve que o
detentor de mandato eletivo sere remunerado exclusivamente por subsidio fixado
em parcela Unica, vedado o acrescimo de qualquer gratificageo, adicional, abono,
premio, verba de representagdo ou outra especie remunerate:oda.

A vista do ate aqui reportado, calha anotar que ainda que autorizada por lei
que viesse tratar da materia (e, por Obvio, neo se cogitaria da utilizagdo de
qualquer outro instrumento normativo), impossivel a adogeo do expediente em
questdo. Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes:

Ern primeiro lugar, considero incabivel o argumento de que a autorizagdo
orgamentaria nal) permitiria falar em aplicagao indevida. (...)
A previsão abstrata do orgamento por certo não inviabiliza a utilizagäo indevida de
recursos pUblicos. Fosse correta a formulagão dos impetrantes, jamais haveria aplicagâo
indevida 'de recursos pUblicos, haja vista que a aplicagão de verbas deverà sempre
atender a uma exigäncia legal ou constitucional, e mais, tal aplicagâo mbêm deverd
corresponder a uma previsão orgamentaria. (Supremo Tribunal Fede . HC n° 82.426 -
9/RS. Segunda Turma. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ: 19.11.2004) • rifei)
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que o pagamento de despesas desnecessarias e ou incompativeis corn o

regime juridic° constitucional-administrativo haverao de serem tomadas por
atentatOrias aos principios constitucionais e, portanto, vedadas.

Vedagao que decorre dos prOprios conteklos lOgicos destes postulados
regentes de toda a atividade administrativa do Estado.

Principios como o da eficiancia, a postular que as contratagOes do poder
pUblico sejam pautadas pela observancia do regime juridic° administrativo de
forma a garantir a melhor solugão para o Estado.

Ou da razoabilidade, que determina que a conduta administrativa amolde-se
aos standards de aceitabilidade de sorte a assegurar congruOncia leigica entre as
decisOes administrativas as situagOes colocadas. De fato, no atual estagio de
desenvolvimento material e espiritual da sociedade brasileira tido se concebe
que os detentores do poder (em verdade, do dever decorrente da parcela de
competfincia a eles atribuida para fins de atendimento do interesse pUblico)
estabelegam privilegios nä° consentaneos com a frugalidade que deve pautar
suas condutas.

Nä° se trata de negar as Obvias necessidades de instrumentalizagäo para o
pleno exercicio da fungao. Antes, cuida-se de dotar o encarregado dos negOcios
pUblicos das condigOes exatas para desincumbir-se de seu dever que, nao sendo
outro que rid° a satisfagão do interesse piiblico, ha de ser cumprido dentro dos
padrOes aceitaveis pela comunidade, vedando-se-Ihes os abusos.

Por fim, postulados como o da moralidade administrativa, que obriga os
administradores a observarem, para alem da legalidade, os parametros aticos de
conduta, abstendo-se de praticar os desmandos tao recorrentes no reminiscente
caldo de cultura patrimonialista que teima em assombrar o Estado brasileiro.
Consoante lecionou o Ministro Celso de Mello no julgamento cautelar da ADI n°
1.521-4/RS: "quem tern o poder e a for-9a do Estado em suas maos não tern o direito
de exercer, em seu prOprio beneficio, a autoridade que !he a conferida."

Eis os regramentos cuja observancia que se implie como fundamental para
a preservagdo do prOprio Estado Democratic° de Direito, na esteira do Voto
tambêm da lavra do Ministro Celso de Mello, agora no julgamento da ADC n° 12:

Dai a reflexAo doutrinAria, impregnada de acentuado componente filosOfico, que examina
o pensamento democrAtico a luz das grandes dicotomias, como por exemplo, aquela pertinente
A dualidade pCiblico/privado, subjacente a idêia mesma de que o respeito, pelos individuos, aos
limites que definem o dominio pUblico de atuacAo do Estado, separando-o, de modo nitido, do
espaco meramente privado, qualifica-se como pressuposto necessario ao exercicio da
cidadania e do pluralismo politico, que representam, enquanto categorias essenciais (pois däo
Onfase a prática da igualdade, do diAlogo, da tolerancia e da liberdade), alguns dos
fundamentos em que se estrutura o nosso Estado republicano e democrAtico. (grifei)

Concluindo:

Afigura-se inadmissivel, por afronta a economicidade, ao dever
principios constitucionais da moralidade, eficiencia e razoabilidade

licitar e aos
pagamento de
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verba indenizat6ria aos vereadores nos moldes existentes na Assemblêia Legislativa
do Estado de Goias".

Como se ye no texto acima o Douto Ministêrio PUblico tambêm entendeu como
inadmissivel o pagamento de verba indenizatOria aos vereadores, como pleiteado

Analisados os autos e amparada nos entendimentos da Auditoria e do Douto
Ministêdo PUblico, esta Relatoria conclui pela impropriedade do 	 pagamento
questionado, por afronta a economicidade, ao dever de licitar e aos principios
constitucionais da moralidade, eficidncia e razoabilidade. Assim,

RESOLVE,

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros integrantes de
seu Colegiado, acolhendo o teor do Parecer n° 2977/2010, do Ministêrio
manifestar pela impossibilidade do pagamento de verba indenizat6ria aos vereadores
da Camara Municipal de Luziania, por absoluta falta de amparo legal.

A Superintendfincia de Secretaria para os fins

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goian	 AGO ?nin" 

Presidente: Cons. Walter Josê Rodrigues	 Relator: Cons. P es de Freitas

2 -	 o Oscar B. Maia

4 — Cons	 es Cruvinel

, Procurador Geral de Contas
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