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RESOLUÇÃO RC N.°	 O 1 4

Ementa: Consulta acerca da legalidade de

pagamento de ajuda de custo, aos

vereadores,	 pelo	 encerramento	 do

exercício de 2003, com o duodécimo de

2004.

VISTOS. expostos e discutidos os presentes autos, de n° 00784/04,

em que a Sra. Cirlene Mary de Paula Cõrfes, Vice-Presidente da Câmara Municipal de

Cristalina. formula consulta acerca da legalidade de pagamento de ajuda de custo aos

/eu:Lideres pelo encerramento do exercício de 2003, com o duodécimo de 2004.

Instada a se manifestar, a Superintendência Jurídica entende que o
USO CIO	 duodécimo referente ao exercício de 2004 não	 poderá	 ser utilizado para

;iam:uiimito de despesas do exercício de 2003, devendo ser observados os dispositivos

cera y t i tticiolials e da Lei de Responsabilidade Fiscal para o pagamento dos agentes
colitieus.

	

A Afocop por sua vez, não discordou do entendimento 	 da
-mia	 idanyia Jurdica.

A Procuradoria Geral de Contas emitiu manifestação contrária ao
n. I I egu do duodeciitio de 2004 para fins de efetuar gasto desprovido de fundamento

(12.tit



4fach)40 , Presidente.

onselheiro.

(C.O-nselheiro.

, Conselheiro.

Conselheiro.

,IL (Hm.
IRIB1 -1 L DE euvi: IS DOS .111111CIPIOS

Resolve 014 	 - 0
O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros integrantes

de seu Colegiado, com base nos pareceres da Superintendência Jurídica, da Afocop e da

Piectiradorid Geral de Contas, manifestar à ilustre consulente o entendimento de que o

duodécimo referente ao exercício de 2004 não poderá ser utilizado para o pagamento de

despesas do exercício de 2003, devendo ser observados os dispositivos constitucionais e

ria Lei de Responsabilidade Fiscal, para o pagamento dos agentes políticos.

À Superintendência de Secretaria para as providências.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 25
dias do mês de maio de 2004. 2 6 M Al 2004

, Conselheiro.

, Conselheiro.

Fui presente , Procurador Geral de Contas
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
Superintendência Jurídica

PROCESSO	 : 00784/04

INTERESSADO : CAM DE CRISTALINA

ASSUNTO	 : CONSULTA
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PARECER JURÍDICO N° 0004/2004

Nos presentes autos, a Sr.'. Cirlene Mary de Paula Côrtes,
vice-presidente da Câmara Municipal de Cristalina, faz consulta a esta Corte
de Contas sobre a legalidade de pagamento de ajuda de custo aos
vereadores pelo encerramento do exercício de 2003, com o duodécimo de
2004.

Acerca da matéria, esta Superintendência Jurídica salienta
que nos termos da legislação vigente as despesas pertencem ao exercício
financeiro a que se refere (regime de competência), logo para o pagamento
de ajuda de custo aos vereadores pelo encerramento do exercício de 2003
deve ser utilizado o duodécimo correspondente, não podendo o duodécimo
do exercício de 2004.

É de se observar ainda que o limite máximo de gastos com
remuneração dos vereadores (art.29, VII da Constituição da República),
bem como o limite de 6% da receita corrente líquida (Lei Complementar n.
101/2000, art. 20, III, "b"— Lei de Responsabilidade Fiscal).
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Desta forma, entende esta Superintendência Jurídica que o
uso do duodécimo referente ao exercício de 2004 nào poderá ser utilizado
para pagamento de despesas do exercício de 2003, devendo ser observados
os dispositivos constitucionais e da LRF acima referidos para o pagamento
dos agentes políticos.

É o parecer
"Sub censura"

SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, 21 de Janeiro de 2004.

dn
G

R Brigo Luiz Passerini
Assessor Jurídico

De acordo:
q-i\JnJ.):14-

Lúcia Vânia Firmino de Almeida
Superintendente
OAB-GO I? 9896
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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Processo n.° : 00784/04

Interessado : Câmara Municipal de Cristalina

Assunto	 : Consulta

PARECER N.° 003/04

Versam os presentes autos, de n.° 00784/04, sobre

consulta formulada pela Sra. Cirlene Mary de Paula Côrtes, Vice-Presidente da

Câmara Municipal de Cristalina, acerca da legalidade de pagamento de ajuda

de custo aos vereadores pelo encerramento do exercício de 2003, com o

duodécimo de 2004.

Chamada a se manifestar, a Superintendência Jurídica

conclui" que o uso do duodécimo referente ao exercício de 2004 não poderá

ser utilizado para o pagamento das despesas do exercício de 2003".

Preliminarmente,

A consulta foi formulada em tese por agente detentor de

capacidade postulatória junto a este TCM, no entanto não está acompanhada

do parecer técnico — jurídico da Prefeitura, não atendendo, em parte os

requisitos da RN 02/01. Todavia, tal omissão não causa empecilho à resposta

da indagação de fls. 01.

No mérito,

Dispõe o artigo 29, VII da Constituição da República:



Estalo de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Fls.     

"Art.29. [1

VII — o total da despesa com a remuneração dos Vereadores
não poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município".

O artigo 20, da Lei N.° 101/2000 (LRF), diz que:

"Art. 20. A repartição dos limites globais do artigo 19 não
poderá exceder os seguintes percentuais:

III — na esfera municipal:

a)- 6% ( seis por cento) para o Legislativo, incluído o
Tribunal de Contas dos Municípios , quando houver".

Diante do exposto, não restam dúvidas de que o duodécimo
referente ao exercido de 2004 não poderá ser utilizado para o pagamento de
despesas do exercício de 2003, devendo ser observados os dispositivos
constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal acima referidos, para o
pagamento dos agentes políticos.

4a. Auditoria Financeira, Orçamentária, Contábil,
Operacional e Patrimonial do Tribunal de Contas dos Municípios, em
Goiânia aos 26 dias do mês de janeiro de 2004.

frt,
Millendmador melas

Esta " ria

De acordo:
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PROCESSO	 : 784/04

MUNICÍPIO	 : CRISTALINA

ASSUNTO	 : Consulta

PARECER N° W1/2004

Cuida-se de consulta formulada pela Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Cristalina, Vereadora Cirlene Mary de Paula Côrtes, indagando
acerca da viabilidade de uso do duodécimo referente a 2004 para
pagamento do que denomina "ajuda de custo", parcela esta apontada como
devida pelo término da sessão legislativa de 2003.

A Superintendência Jurídica com esteio no regime de competência',
assinalou ser descabido o uso nos moldes em que veiculados pela
consulente (Parecer n° 04/04).

No que foi acompanhada, in totum, pela 3a Auditoria (Parecer n°
03/04).

Feita a síntese dos pontos necessários à compreensão do caso,
passa-se à fase opinativa.

No tocante aos estipêndios em prol dos agentes políticos municipais,
a exegese que a rigor se afina com as disposições pertinentes inscritas na
Carta da República, em especial as dos arts. 29 e 29-A, é no sentido de
atribuir uma linha de parcimônia no comprometimento das receitas do
erário. Sob essa ótica, em lugar do prestígio a teses e artifícios tendentes,

1 A respeito do tema, confira-se o disposto no art. 50, ll, da Lei de Responsabilidade Fiscal:
"Além de obedecer às demais normas de compatibilidade pública, a escrituração das contas
públicas observará as seguintes: (...) 11 — a despesa e a assunção de compromisso serão
registradas segundo o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o
resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa" (sem grifos no original).
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em última análise, ao incremento dos gastos do Poder Público com
referidos agentes políticos, impende valorizar interpretações e mecanismos
consentâneos com a austeridade no manejo das verbas públicas. A maior
beneficiária dessa sistemática, por certo, 	 há de ser a coletividade,
favorecida com maior disponibilidade de 	 recursos financeiros	 para
atendimento de necessidades emergenciais e crescentes.

Prova eloqüente de interpretação restritiva quando em foco dispêndios
com agentes públicos é dada mediante precedentes que, com arrimo no art.
39, §3, da Lei Maior, negam aos titulares de mandatos eletivos direito à
percepção do décimo terceiro salário, ao argumento de que descabida sua
equiparação com os ocupantes de cargos públicos.

Nesse exato diapasão, confira-se o decidido pelos TRIBUNAIS DE
CONTAS DO PARANÁ E DE SANTA CATARINA:

"Impossibilidade do pagamento de décimo terceirp salário a
vereadores, tendo em vista que o cargo político em si não
assegura direito a percepção desta vantagem, nem mesmo a
licença especial ou promoção por merecimento, uma vez que
se tratam de direitos próprios de servidores detentores de
cargo	 público."	 (Resolução	 n°	 2.165/1996,	 Rei.
CONSELHEIRO NESTOR BAPTISTA, exarada na sessão
realizada em 27.2.1996)

"O pagamento de décimo terceiro ou gratificação equivalente
ao Prefeito e Vice-Prefeito municipais não está previsto na
Constituição Federal, como também	 não se admite o
pagamento de décimo terceiro salário (ou valor equivalente)
para	 Vereadores." (Decisão	 n°	 3.722/2000,	 Rel.
CONSELHEIRO ANTERO NERCOLINI, exarada na sessão
realizada em 5.12.2000)

Ora, se objeção há até mesmo em torno do pagamento da gratificação
natalina a agentes políticos, conforme retratam as ementas colacionadas
supra, o que dizer do pagamento de "ajuda de custo", feita sob singela
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alegação de encerramento de uma sessão legislativa? Induz a lógica a se
concluir pela carência, por absoluta falta de justa causa, de respaldo à
efetivação de gasto dessa natureza.

Apoiado, assim, nas ponderações acima, é de rigor externar à
consulente manifestação contrária ao emprego do duodécimo de 2004 para
fins de efetuar gasto desprovido de fundamento constitucional.

Goiânia, 17 de maio de 2004.

Fernando Cleber de Araújo Gomes
PROCURADOR

•
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