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do duodécimo 1\ 111'd 1,:i‘jiinculo da< despesa..

( )1,scr ïiiicw :tos limilcs constiniciondis.

(}1\11111ellle CAPostos C drscumlos Os presente., ; fl uo< de
35355/03. onde o 51	 \ 1101 ( al \	 R;11110s, Presidente	 da ( âmara
Municipal de Xnápolis. mediante 01 kilo P(	 001	 daHdo de " lu 'otn

encaminha consulta a este I iihunai de ( unias tmlwando acere, da lecaliinde

do \ lunk, Mio assumir despesas da comisCto ploccssante.

Na c y ord 1;11 	 O COI1S111C111C C y 110S que as rc crida. despesas (H1;1‘ 11111

sendo supuradas 1:10 somente pela Uáll1;1111 4unielpal.	 111;1'( que	 por ser 111113

:-1 11(1;li;1110 evtiaorJindria. o Legislati \ o local acredita que este cocar»„ de \ cria ser
stipo ttalo pelo município e tais despesas Mio de \ criam ser 111C1111(1;1. na \ M/:1 do

I.CYI 	 \

( 01111;11'1311d0 o determinado nu Rcsoluçao	 (W111:111 \ 11 	 11" 110 1 H

plOHC111C CO11(4111;1 1130 (Ne 1 1C/ aC01111X11111;11' p:10 	 parecer )1.111(11 n:0 da assessoria do
IlIeless;1(10.

S lIpel ' 1111C11(klIC111 .11.11'id1C11 deste t ribunal. mediante Parecer 11"
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de atendimento ìt pretensào k.10 consulente. tendo a douta Procuradoria Gral de

( ornas junto a	 C;1:1 Corte e a	 \l-OLOP Marli rn»-ilado o eniendlmento no

IlleS1110	 CO111'01111: v erificado nos Parecere, n" I Ines' 	 c (to);	 '0114.

acostados re.pecin :intente as lis. 007 Oo t t e ti I n 01 I.

\ \ dministracao Pública esta retida por principio.. dentre O. qual.

destacamos os da moralidade. da le)t.alidtkle e da era:R:uai pre) isto. 110 artigo

cdpm. da Lonstituic5o Federal. sendo permitido ao ;ftlministradol LI/er

,oriente o que a lei alitOri/d. Selll ofendera mora l ad1111111Sn'afll a. que tem conto

C5C011 n 1	 O	 IlllerCSse	 (mal	 da	 coleti \ idade.	 huseando.	 enLio.	 meio.

economicamente \ i:..1 n CK para a reali/açao de .eua ollet t o. reH.2ajalido cindo

Chil n"11C1:1 de seus atos.

( )	 ( .t" do	 :irtitío	 35	 do Recimento Interno da	 (qmara

r)eptitados. Transcreve que aquela	 asa inslituirú a COillis nÚn Parlamentar de

Inqurilo. rara a apuraçao de lq tos determinados. aonde con. qqo mero. O u

rec Ursos	 ad1111111Stral.IVOS para O	 desempenho da eoll1L-H:10	 e os

r111,111Cellçis.

ia o 1" do arti2o	 145 do Regimento Interno do .,enado Federal

e.tabeleee que no requerimento da (P1 dere m 	constar o. limite. das despesa.

serem reali/adas.
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e011SlillICI011ai. cabendo ai	 ufilüar	 outro prilICIplO con;[inicionnk o da

dlelilleid para adequar as liCSpeSaS reCeiLl rec'ehlda,

Vale salientar	 o	 2t)- \ da nossa	 ei .\ [mor csiakelccc
1111111cH pCreelltlIZIR lelallvo, 	 ;I S despesas InercHre>, ao rodei' 	 h,o
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im possibilidade do

manifestar ao consulente o

Município assumir qualquer

Comissão Processante deserdo a mesma ser atendida com a parcela do
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Sycnosoczu....,1tie: lia Estado de Goiás
nyTRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPISuperintendência Jurídica

PROCESSO N° : 35355/03
INTERESSADO : CÂMARA M UNICIPAL DE ANÁPOLIS.
ASSUNTO	 : CONSULTA.

PARECER JUR N° 1171/03

Vem nos presentes autos o Sr. José Vítor Ramos Caixeta,Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, solicitar esclarecimentosacerca das despesas realizadas pela Comissão Processante da referidaCâmara.

Mediante o	 Despacho N.° 261/03, oConselheiro responsável pela 4a Auditoria, solicita amanifestação desta Especializada.

assim o faz:

Legislativas,
são:

Instada a manifestar-se esta Superintendência Jurídica

Primeiramente cabe ressaltar o que vem a ser as Comissões
segundo o Mestre Hely Lopes Meirelles comissões legislativa

"Grupos constituídos pelos própriosmembros da Câmara, a que se atribuem funçõesespecializadas de estudo ou investigação dedeterminado assunto, em caráter permanente outransitório.

Na definição de Izaga, " Las comisiones sonpequenos grupos de representantes, a los que se
encomienda ei estudio y informe de determinadosas untos, que se proponen a la Câmara para sudiscussión y aprobacion. Salen, como es natural, dei
seno de Ia Cámara que eliege sus miembros, en una uoutra forma.

Rua 68 n" 727 — CENTRO-FONE 216.6162 —FAX- 2254)525 CEP 741155-100-GOIÂNIA-GO
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Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Superiatendene a Jurídica             

Por aí se vê que as comissões legislativassão um prolongamento da própria Câmara, que as erige
em órgãos técnicos, com a missão precípua de realizar
estudos ou investigações e emitir pareceresespecializados sobre as proposições que irão ser
discutidas e votadas pelo plenário.

Tais comissões podem ser permanentes e
especiais, conforme sejam instituídas pelo regimento,
como parte integrante da Câmara, ou por resolução, que
lhes empreste caráter transitório, para a só realização dedeterminada missão.

As comissões permanentes e especiais
são órgãos internos da Câmara, instituídos em razão do
poder político da corporação legislativa, mas destinados
a praticar atos simplesmente administrativos.

As comissões especiais, por sua vez,
podem ser constituídas para estudos, para investigaçõesou inquéritos e para representação social, comoveremos adiante."

§ 1° e 2° do artigo 29-A da Constituição Federalestabelece que

"O total da despesa do Poder LegislativoMunicipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e
excluídos os gastos com inativos, não poderá
ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao
somatório da receita tributária e das transferências
previstas no § 5 ° do art. 153 e nos arts. 158 e 159,
efetivamente realizado no exercício anterior:

§ 1°- A Câmara Municipal não gastará maisde setenta por cento de sua folha de pagamento, incluídoo gasto com o subsídio de seus Vereadores.
Rua 68 ii 727— CE
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Estado de Goiás
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Superintendência Jurídica

Fls.   

§ 2 °- Constituí crime de responsabilidade doPrefeito Municipal:

1-	 efetuar repasse que supere os limites
definidos neste artigo;

//-	 não enviar o repasse até o dia vinte de
cada mês; ou

///-	 enviá-lo a menor em relação à
proporção	 fixada	 na	 Lei
Orçamentária."

Do exposto vê-se que as despesas da Câmara Municipal
efetuadas com as comissões permanentes ou especiais tratam-se de atosadministrativos internos, ou seja são ações legislativas que devem estar
previstas, bem como as despesas delas decorrentes são pagas medianteo duodécimo repassado.

Entende esta Superintendência Jurídica que as despesas
decorrentes das comissões ocorrerão a conta do repasse destinado aoLegislativo.

É o parecer
"Sub censura".

SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA DO TRIBUNAL DECONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, 20 de novembro de 2003.

Adriana	 al‘11ira do	 os
761,,CUL-1/4_

Assessora Jurídica
OAB-GO N.° 10.128

De acordo:	 Lúcia Vânia Firmino de Almeida
Superintendente
OAB-GO N.° 9.896

Rua 68 n" 727 — CENTRO-FONE 216.6162 — FAZ 225-0525 CEP 74055-100-GOIÂNIA-GO
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Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
Processo n.":

FLS.:   

Processo n" : 3.20-35355/03
Interessado : Câmara Municipal de Anápolis
Assunto	 : Faz consulta

PARECER N.° 0028/2003

Trata-se de consulta formulada pelo Presidente 
da Câmara de

Anápolis sobre a legalidade de o município assumir despesas realizadas pela Comissão
Processante daquele Legislativo.

Tendo em vista a urgência que o caso requer, limitarmos a adotar
"in totum" o parecer da ilustre Su perintendência Jurídica, exarado no Parecer n° 

1171/03,de fls. 03 a 05.

Isto posto, sigam os autos ao representante do Ministério Público
junto a este TCM para as providências cabiveis

4a. Auditoria Financeira, Orçamentária, Contábil , Operacional
e Patrimonial do Tribunal de Contas dos Municípios, em Goiânia, 24 de novembro de
2003

-L-S4Td

0328 parecer anaporis

Rua 68, n° 727 entro - Fone: 2166162 - Fax: 2250525 CEP' 74055-103 - Goiânia-GO
vermtcm.go.gov.br
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MUNICÍPIOSm in:Is-FÉ oro Print ira

Processo	 : 35355/03
In

teressado : Câmara Municipal de Anápolis
Assunto	 : Faz consulta

PARECER NSV‘W /03
Por iniciativa do Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Senhor José

Visor Ramos Caixeta, formalizou-se -nesta Corte o presente processo, contendo
consulta acerca da po

ssibilidade do Município assumir as despesas da ComissãoProcessante instaurada pela Casa, alegando que referidas 
despesas estão sendosuportadas somente pelo Poder Legislativo, comprometendo, desta forma, oduodécimo repassado pelo Executivo.

A Superintendência Jurídica, mediante Parecer 
n° 1 171/03, após tecer

con

siderações legais e doutrinárias, concluiu que as despesas efetuadas com ascomissões per
manentes ou especiais tratam-se de atos administrativos internos,devendo ser pagas com 

o duodécimo destinado ao Legislativa Tal entendimento
foi sufragado , na íntegra, pela Quarta Auditoria, 

consoante Parecer n 028/03.
Efetuado o relatório, passa-se à fase de mérito.
Su

bmetida a questão ao crivo deste Ministério Público, cumpre,preliminarmente, re
ssaltar que a peça exordial não se fez 

acompanhar doparecer exarado pela Assessoria Jrídica da Câmara, conforme exestabelecida na Resolução Nonnativa
u

n° 007/98, deste Tribunal de Contas.igência
Na missão de auxiliar o Poder Legislativo, mediante a 

investigação, porprazo certo, de fatos determinados, tanto na função legiferante, quanto na função
fiscalizadora ou de controle da 

Administração, a Comissão 
Parlamentar de

inq
ordena

uér 	 instituída pelo artigo 58,	 3°, da Constituição Federal, surge, noinento jurídico vigente, como órgão próprio e 
circunscrito ao PoderLegislativo, incumbido de analisar fatos e atos 

relevantes para o esclarecimento daopinião pública e o resguardo do interesse coletivo.

Neste escopo investigatório do Poder Executivo local, e, no uso dasa
tribuições lhe conferidas pelo artigo 21, incisos H e 

VIII, da Lei Orgânica doRua 68, n" 727	 centro - Fone: 2166162 FAX:2250525 - CEP: 74055-100 - Goiânia-GO
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M
unicípio de Anápolis, a Augusta Casa de Leis daquela 

localidade criou umaComissão Parlamentar de I
nquérito, cujas despesas decorrentes do trabalho

implementado pelos seus membros tomaram-se objeto precípuo da presenteconsulta, ha'a vista ue o montante rasto 'á com.rometeu ex ressiva arte doduodécimo confonne alega o ilustre Consulente.

Feral fsso vênia, 
a informação acostada aos autos não poderia ser diferente,porquanto as ações dos membros da CPI 

constituem-se em atos próprios,exclusivos e restritos à intimidade do ColeOado local, devendo, por óbvio, as
despesas delas advindas serem suportadas exclusivamente pelo Legislativo e, nesta
órbita, encontrarem-se embutidas nó bojo da despesa total daquele Poder, cujo

Constituição Federal.montante não poderá ultrapassar os percentuais previstos no artigo 29-A, da

Claro parece estar, portanto, que as despesas com a Comissão
Processante devem ser pagas com o duodécimo destinado ao PoderLegislativo, ressaltando, ainda, que consoante o § 1°, do citado dispositivocons

titucional, a Câmara não poderá gastar mais de setenta por 
cento de suareceita com folha de p

agamento e, com fulcro no § 2°, não poderá o PrefeitoMunicipal efetuar repasse que supere o valor do 
duodécimo, sob pena deincorrer em crime de responsabilidade.

A propósito, urge r
elembrar que, por força do artigo 37 da Carta Magna, oPrincípio da Eficiência obriga o 

administrador a adotar meios economicamente
viáveis para a consecução de seus objetivos, não comprometendo recursos alémdos efetivamente 

previstos e realizando uma gestão responsável, tão almejadacom o advento da novel Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Neste diapasão, releva demonstrar que estabelecer limites para a realizaçãode despesas com comissões processantes é ato próprio das Casas de Leis, senãovejamos os dispositivos a seguir transcritos:

inst
-Art.35. A Câmara	 Deputados, a requerimento de um terço de	 membr,ituirá Comissão Parlamentar

dos

	d e Inquérito para apuração de fato determi
seus

nado e osporprazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, alémde outros previstos em lei e neste Regimento.

§ 6°. Do ato de criação constarão aadmin istrativos, as condições organizacionais

Rua 68. n" 727 - centro -- Fone: 2166162 FAX:2250525-

provisão de meios ou recursos
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bom desempenho da Comissão, „." (sem grifo no original) (Anexo V,
Disposições do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, aprovado
pela Resolução n° 17/98).

"Art. 145.

§ I°. O r
equerimento de criação da comissão parlamentar de inquérito determinará o

fato a ser apurado , o número de membros, o prazo de duração da comissão 
e o limitedas despesas a serem realizadas." ( grifo nosso) ( Anexo VI, Disposições do

Regimento Interno do Senado Federa, aprovado pela Resolução n° 18/89).

Por todo o visto, o entendiiiiento deste Órgão Ministerial consiste na
vedação do Município em arcar com as despesas efetivadas pela Comissão
Processante, por ser ela instituída, regulamentada e inerente aos assuntos queatendem direta ou e

xclusivamente a economia interna da corporação legislativa,
devendo, pois, ser processada e liquidada com o repasse definido no artigo 29-A,
da Constituição Federal, dentro dos percentuais ali definidos.

É o parecer.

MINISTÉRIO PÚBLICO, 
C11) Goiânia, aos 18 dias do mês dedezembro de 2.003.

J0.1¡ SUMO A TH." r
DL GON iA

35355/Ivana
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PARECER N° 008/2004

\ os 'tratos de n" 35355/(13 o Sr. Jos q 'not . ( Minta	 Ramos	 condsifio de

Presidente da	 (domara Municipal	 de Anápolis. mediante Oricio	 n" MI. datado de
Itu1. encaminha consulto a toste 	 rthunttl de Lt mias. indauando acerca do	 le . /alitiade tio

Ittmeinio assumi' despesas tia eolutssett proeessame.

Na evonliaI. u consulente CM/6S a seu(' Me sito:telt:

us remendas Icspeaas_ por dilia de prcc isso leg al. ale a presente dali, estimo
sendo suportadas. IGo	 somente. pela Camara .N .Iiinictpal, no entanto. por ser uma Sittlaça0

c slruoninS real. o I g estativo local_ acredita que este encargo deve ser suportado pelo município e
m i s despem< i) 	 de '1/4 eilto ser debitadas e inclusas na verba do duodécimo.

\	 Assessoria luridica do '\l tIkticipio nun s 	 Ilt

\ Superintendi:neta lu 	 dica deste Tribunal, mediante Parecer n" 1171 /03, ás lis.
nu; nos . Inani festoo-se. em tese. pela impossiluhdade jti thel de :tiendimenut a pi.etensào

Lindq v e/ que tratam-se de atos ..kintinistrolix os intermos. devendo :is despesas estarem

piro islas e devi cedo ser pag:1S mediante o duodécimo repassado.

Res. Il'amos que a \ dministraçao PUhlica. esta regido por principiou. dentre os

q u ais	 lestacamos Os da moralidade, da legalidade e da elietencia. rire e:tos no artigo P. ruim/.

da Consumiu/to I cderol. sendo permitido ao administrador IU/er somente o que a lei atI1011/1.

>eni orelider :1 [1101 IF :1k1111111I5t1aln a. que	 tent como escopo o interesse Pitai da ralai, idade,

eascantlo, enlace_	 ceo1101/11C:1111eille vüncis 11:11 •:1 a reali/acao de seus ' ,breu os. resgatando

Clieleinti de seus atos.

( )S do Regri p ielllo Interno d‘i Lainaia dos I)epulndus. Iraidn Cle n c

que' a ( amora dos I )epulidos	 a ( . (11111ss:10 Parlantentor de Inqucrilns para 	 aptiracOo de

luto	 Icteinil	 ns. anule eonìlardo iliclos 011 reCtlHo. adill Id.11.1111N1.1S paia o desempenha kl

kl A (IN 	 tl\IR() 1 ( i m 2t h 6162	 \ 22 :mut I	 '	 ttss	 \ NI \

w "" CI	 ) 1)1
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Wh,

1 sitaltt de (H
I :bui-1J de (lrnalz tltis NIunit unos

intine ta i a e	 ht:;1111C111,111,1

Proa so	 .;:)355'03

Is

PARECER N° 008/2004

(01111'0;10 Lio	 I" (10 ,11'11 ,20 14.) do Ii2datq inento Interno tlo 	 Sentido l'elle1:11 eslnheIecc tille 110I LtillL11111c1 1110 11,1 (	 1'1 ddadiati donsidi	 Hun). (1,0, tles11,..,..11,, dl 1, 00:111 IC:111/,111as,

O C 0 11..111111111C	 1	 11S1101' sobre	 ;Is 001111	 e. p ;11'1 ,1111C111,11 1Cs de insiudrito.
decidiu por	 nsoini-las domo sendo ilieidades típicas tio	 xler	 1.0:..21S1,11110, 1011(10 Inserido ,IS
110 I ituln \	 ( /p iam/aç -10 dos Poderes, Capitulo I	 1)o Poder lienislati) o. Sediao VIII 	 das
( .01111'001CS Can. 58, 	 da ( • onstiiiiiçao Federal).

A'0,1111 sendo. 11,1111112SL' 0,S1,1 AuJiluri a pela impossihilidado do Munieipia ass umir1
qu:dqucr t10111. ,-.1.11c1,11 i n a dl ( 11 01110,sà0	 Pl OCCSSZ1111e, detendo n IlleS111:1 ser 	 C0111 a 11,111'01.1
LIO dlI 0 th,C111111 a que 1 1 	 eni. Lant o na/ itm.

\ ale	 salicmur que o	 :nalgo	 2)-A (In nossa	 Lei	 Maior estabelece Os limites
1 1 000011110.11. reliiitos as despesas 	 inerentes	 ao Poder 1 egisliiii) o.	 loco assim. as despesas em
qus sido. de) C11.10 ser 011111.Eda>, de manei ra 11,1111101/iCa C0111 n 0:11.Titi0 W110:41110 COIISlin1C1011,11

ria edita	 \ 1

4'	 VC DIT0121.	 042(:..\ N 14:NT. \ 421. \ ,	 CON•1...\1311..
OPVIZ \ CION AI_ V	 \TIZINIONI XI. 1)0 TRII31. 1 N \l.	 CONTAS 1)05 NIUNICÍPIOS
PO [.S I VDO 1W GOIÁS. em ( ittiánia. aos (Cd dias tio inds de março de 2004.

btliLY"161 Carnfeb	 bliVCRde'
Bruno Campos Ribeiro

Estagiário

De Acordo,

—rusta-aelo Barrem
Assessor de Auditor

OAB/GO 20.379  
Francisco áse Ramo

Audit6r
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