
Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

R ESOLUÇÃO RC N°0	 —04

TRATAM os presentes autos, de n° 38351/03; da Representação
apresentada pelo Vereador Ageu Cavalcante Lemos, da Câmara Municipal de Goiânia,
visando a declaração da inconstitucionalidade, por este Tribunal, da Resolução n° 011;
de 18.12.2003, editada por aquela Casa de Leis, alterando o art. 2° da Resolução n°
04/98, aumentando o quantitativo dos guardas que prestam serviços naquela Casa e
alterando o valor da Gratificação a eles atribuída, a qual passou de R$ 246,25 para R$
492,50 (50% da gratificação FG-3), em razão de que a fixação do valor da gratificação
não se fez por lei e sim por Resolução.

Aberto vista dos autos ao Presidente da Câmara, este apresentou o
Parecer n° 028/04, de 03.03.04, exarado pelo Procurador-Chefe daquele Poder
Legislativo, onde manifestou-se: 1)- que o termo "lei" contido no art. 51, IV da
Constituição Federal, com a nova alteração dada pela EC n° 019/98, refere-se 

à lei em
tese, sendo a Resolução considerada como lei conforme disposto no art. 59 da mesma
Carta Magna; 2)- que a doutrina (Hely Lopes Meirelles, DIREITO ADMINISTRATIVOB RASILEIRO, 13 Edição, 2003, pg. 634), entende que todo serviço da Câmara pode
ser criado, modificado ou extinto por resolução, com dispensa da sanção do Prefeito,
por ser matéria de sua competência exclusiva, à semelhança do que dispõe a
Constituição da República quando cuida do Poder Legislativo Federal (art. 48 c/c arts.
51,IV e 52, XII); 3)- que o Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta deInconstitucionalidade de ato do Tribunal de Contas da União — TCU, que concedeu
reajuste a seus servidores através de Resolução, entendeu que "por expressa
previsão constitucional apenas as Casas Legislativas do Congresso gozam da
prerrogativa de aumentar os vencimentos de seus servidores por ato interno de
sua Mesa Diretora (art. 51, IV e 52, XIII) o que não ocorre com o Tribunal de
Contas da União que, a teor do art. 73, exerce, no que couber, as atribuições
previstas no art. 96, ambos da Constituição. A nova redação dada aos arts. 51, IV
e 52, XIII, pelos arts. 9° e 10 da Emenda Constitucional n° 19/98 não alterou esta
situação porque as Resoluções  do Senado e da Câmara foram recepcionadascomo lei".

Solicitada manifestação da Superintendência Jurídica deste Tribunal
esta, via do Parecer JUR n° 291/2004, manifestou no sentido de que não é legal a
alteração de gratificação através de Resolução a partir da Emenda Constitucional
n° 19/98, já tendo este Tribunal se manifestado neste sentido através da Resolução
RC n° 060/99, em consulta realizada pela própria Câmara Municipal de Goiânia.

Analisando a questão suscitada nos autos, a Primeira Auditoria manteve
sem entendimento já transformado em decisão pelo Egrégio Tribunal Pleno desta
Corte de Contas, consoante Resolução RC n° 060/99, de 19.05.1999, entendendo que
apesar da não alteração da redação do art. 48 da Constituição Federal pela EC n°
19/98, as disposições do art. 37, X da mesma Carta Magna, eliminam a dúvida
suscitada, portanto, estabelece que "a remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o Parágrafo 4° do art. 39 somente p derão ser fixados
alterados por lei especifica, observada a iniciativa p ativa de pada 	 °,
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assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
índices".

Ouvida a douta Procuradoria Geral de Contas junto a este Tribunal esta
via do Despacho n° 3907/04, devolveu os autos à Primeira Auditoria sugerindo a
apuração do item 2 da denúncia.

Analisada a questão levantada pela Procuradoria, verifica-se procedente,
entretanto, necessário se faz primeiramente, colher a manifestação deste Colegiado
acerca da legalidade ou não do ato da Câmara ora questionado.

Assim sendo, considerando a manifestação da Superintendência Jurídica
deste Tribunal, via do Parecer JUR n° 291/2004 e a Resolução RC n° 060/99 exarada
por este Tribunal em resposta à consulta formulada pela própria Câmara Municipal de
Goiânia;

RESOLVE,

o Egrégio TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros
integrantes de seu Colegiado, declarar a insubsistência da Resolução n° 011, de
18.12.2003, da Câmara Municipal de Goiânia, face à sua inconstitucionalidade,
não podendo, destarte, surtir qualquer efeito jurídico ao Poder Público Municipal,
devendo as alterações processadas serem efetivadas mediante lei de iniciativa
da Câmara e sancionada pelo Prefeito, consoante disposto no art. 51, IV c/c art.
37, X da Constituição Federal.

Incumbe à Superintendência de Secretaria, a retirada de cópia dos
documentos de Fls. 01 a 09, e 83 para formalização de processo de apuração dos
pagamentos efetivados com base na citada Resolução da Câmara Municipal de
Goiânia, atendendo, destarte, o solicitado pela Procuradoria Geral de Contas.

TRIBUNAL DE CONTAS Da,*	 ' UNI•
Goiânia, aos (1 2 • J1.1 ri ma	 cl

7 Relator

Conselheiros :

Fui presente:	 ,Procurador Geral de Contas
RS38351



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCESSO N "	 : 38351/03

INTERESSADO	 : Câmara Municipal de Goiânia

ASSUNTO	 : Faz consulta e solicita providências

DESPACHO N9.= 1/04 - Em que pese ter a
Primeira Auditoria concluído pela insubsistência da Resolução n° 011/2003,
da Câmara Municipal de Goiânia, não se observa no Parecer n° 001/2004
qualquer manifestação ou providência pertinente ao item 02 do expediente
inicial, cujo conteúdo expressa o objetivo do Senhor Vereador em ver aferidas
por este Tribunal 	 as despesas decorrentes da aplicação da Resolução
questionada e a apuração da responsabilidade de quem lhes deu causa.

Neste Contexto, encaminhem-se os autos à Primeira
Auditoria, para as providências cabíveis, volvendo-nos após para
seq nen c i amento.

MINISTÉRIO PÚBLICO, em Goiânia, em 13 de maio de
2004.

tILUA, )1,
José Gustavo Athayde
Proctrador de éontas

38351/ Ivana
Rua 68, n" 727 - centro - Fone: 2166162 FAX:2250525- CEP: 74055-100 - Goiânia-GO

www.tcruso.gov.br



EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS.

AGEU CAVALCANTE LEMOS, brasileiro,
casado, Vereador nesta Capital, investidos nos poderes e prerrogativas
que lhe são cohferidos pela Lei Orgânica do Município de Goiânia e pela
Constituição Federal, com domicílio profissional na Câmara Municipal de
Goiânia, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência, oferecer

REPRESENTAÇÃO

Para que se tomem as providências necessárias
a fim de se declarar a inconstitucionalidade de Resolução aprovada pela
Câmara Municipal de Goiânia, a qual determina o aumento de despesas
para aquele Poder, consubstanciando-se nos fatos e fundamentos a
seguir expostos:

RESUMO DOS FATOS

Foi apresentado perante a Câmara Municipal de
Goiânia, Projeto de Lei de n° 152 de 2003, de autoria da Mesa Diretora
daquele Poder, a Macio sob O n° 2237/03, concedendo urna gratificação de
atividade correspondente a 5()% (cinqüenta por cento) da gratificação
atribuída ao símbolo FG-03 constante do Anexo II, da Resolução n.° 05 de 20



de outubro de 1.997, com alterações posteriores.

'Vai Projeto propunha uni aumento na gratificação
retro mencionada, haja vista que, o teor da Resolução n.° 5 dispõe que o valor
da citada gratificação corresponde a 25% (vinte e cinco por cento),
representando assim, um aumento de 100% na referida despesa.

Em 08 de outubro de 2003, foi concedido, a pedido,
vistas do aludido projeto ao subscritor da presente representação, o qual, em
13 de outubro do mesmo ano, solicitou por escrito (fls. 19/21 do Projeto de
Lei), ao departamento pessoal daquela Casa, bem como ao membro do
controle interno, informações acerca do real quantitativo de servidores que
percebiam a fustigada gratificação, o valor numérico da mesma e qual o
montante gasto mensalmente naquela data com os servidores que a percebiam
e, o impacto que tal despesa representaria sobre a folha de pagamento com o
aumento pretendido.

As informações foram prestadas conforme solicitado,
tendo com isso gerado parecer datado de 10 de novembro de 2003, o qual
Riram levantados vícios formais existentes no referido Projeto.

Ante a situação encontrada naquela Casa de Leis e,
em consonância ao	 que dispõe a Constituição	 Federal, a Lei de
Responsabilidade Fiscal, bem corno, as informações prestadas pela Diretoria
de	 e, 1,0Hei it)i Mente pel0	 dm ( 1 0111El l ie Interno
daquele Poder, pode se aferir o seguinte.

De acordo com as informações contidas às tis. 22 do
processo legislativo de n.° 2237/03, prestadas pelo 	 Diretor de Recursos
I 'Lituanos, apurou-se que o quantitativo de integrantes da Guarda Municipal
que atualmente percebem a gratificação objeto do vergastado projeto
corresponde a 21 (vinte e hum) servidores, aos quais a referida vantagem
equivale a 25% (vinte e cinco por cento) do valor estabelecido para a
gratificação do símbolo FG-03.

Ocorre, todavia que, o quantitativo previsto na norma
que regulamenta a concessão de tal vantagem, ou seja, a Resolução n.° 04 de
20 de outubro de 1.997, estabelece cm seu art. 2° que o limite de servidores da
Guarda Municipal a serem beneficiados pela aludida vantagem corresponde a
20 (vinte) servidores.

Assim, de unia simples confrontação do texto da
norma mencionada, com as informações prestadas e referidas acima, temos



que existe uni excedente no quantitativo de servidores percebendo a fustigada
gratificação, ou seja, existe 01 Guarda Municipal em excesso, caracterizando
!latrante violação da norma legal e, de conseqüência, gerando ônus indevido
àquele Poder.

Ipso Jhcto, levando-se em consideração os valores
informados pela mesma Diretoria de Recursos Humanos, temos que,
atualmente, o montante despendido mensalmente por esta Casa corresponde à
R$ 6.396,00 (seis mil trezentos e noventa e seis reais), sendo que, R$ 246,00
(duzentos e quarenta e seis mais) se refere ao valor pago indevidamente ao
servidor excedente, contrariando o que dispõe supra citada Resolução.

Não obstante, caso fosse elevado o valor das
vantagens em 100% (cem por cento) como pretendia o Projeto de Lei, ou seja,
alterando o percentual de 25% para 50%, o impacto mensal na folha de
pagamento representaria uma despesa correspondente à R$ 12.792,00 (doze
mil setecentos e, noventa e dois reais), ou seja, um acréscimo de R$ 6.396,00
(seis mil trezentos e noventa e seis reais), tudo conforme informações
prestadas pelo diretor de Recursos I lumanos daquela Casa.

Outrossim, o Diretor do Controle Interno daquele
Poder, às fls. 25 informou que o mencionado incremento mensal, baso fosse
consecutado o referido projeto, importaria em violação ao que dispõe a Lei de
Retponsabilidade Fiscal, haja vista, aumentar ainda mais, o excedente ao
limite legal de 71" (setenta por cento) previsto para despesas desta natureza,
IM0 que, calha bisar, já vem acontecendo segundo SILIS

Desta forma, com fulcro nas informações colhidas no
Projeto de Lei em questão, quanto à situação descrita em relação ao servidor
excedente ao quantitativo permitido pela resolução n.° 04/98, que vem
percebendo a vergastada gratificação de forma indevida, foi sugerido pelo
subscritor da presente representação, que se instaurasse o devido inquérito
administrativo para se apurar responsabilidades sobre quem autorizou, o
porquê da permissão, se esta se deu por erro ou dolo, bem como, que se
procedesse A imediata suspensão do pagamento feito em desacordo com a
norma legal, sob pena de incorrer os responsáveis em crime de improbidade
administrativa, sujeitando-se ainda as demais cominações legais.

Opinou-se ainda pelo indeferimento do referido
Projeto de Lei por ser O mesmo inconstitucional e, sobretudo, por violar à
legislação pertinente.

Não obstante o contido no mencionado processo

ft)



legislativo, foi concedida vista do mesmo ao Vereador Anselmo Pereira em 12
de novembro de 2003, tendo sido, em 02 de dezembro do mesmo ano,
apresentado por aquele parlamentar, EMENDA MODIFICATIVA ao Projeto
de I,ei, alterando o quantitativo de servidores a serem abrangidos pelo
beneficio, tentando "legalizar" uma situação que se apresentava irregular,
conforme já mencionado anteriormente e verificado no processo legislativo'
(lls. 22), haja vista, a percepção da fustigada gratificação por servidores além
do permitido.

Porém, tal emenda modificativa, foi apresentada com
erros em sua redação, haja vista propor alteração na redação constante da
Resolução de n." 05 de outubro de 1.997. Tal Resolução fora modificada pela
Resolução de n.° 04 de 17 de Junho de 1.998 (fls. 06 e 07 do processo
legislativo).

A mencionada emenda dispôs ainda que o novo texto
do referido progesso entraria em vigor a partir de 01 de janeiro de 2004 (fls.
32).

Tal emenda foi aprovada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Redação daquele Poder em 10/12/2003, tendo sido
encaminhada ao Plenário daquela Casa no mesmo dia e incluída na pauta da
ordem do dia daquela seção em caráter de preferência no dia 11 subseqüente

Aprovado em plenário liei O mesmo encaminhado ao
presidente da Comissão de Trabalho e Servidores Públicos para parecer, o
qual Ibi emitido favoravelmente em 16 de dezembro de 2.003 (fls. 34, 35 e
36).

DA LEGISLAÇÃO VIOLADA

Dispõe a Constituição Federal no artigo 29-A, § 1°,
b

"Art. 29-A - omissis...

§ 1° - A Câmara Municipal não gastará mais de
70% (setenta por cento) de sua receita com folha

InL fi ando n "228 2003 do Diretor dc RCell rso Bananos da Camara Municipal dc Goitinia, Si, .1 sé da
Rocha Santos.

o



de pagamento, incluído o gasto com subsídio de
seus Vereadores." (grifo nosso)

Destarte, continua a novel Carta Magna em seu
artigo 169, Nina c em seu § I°, incisos I e II:

"Art. 169 - A despesa com pessoal ativo e inativo
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar.

§ 1° - A concessão de qualquer vantagem ou
aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou alteração de estrutura de
carreiras, bem como a admissão ou contratação
de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e
entidades da administração direta ou indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, só poderão ser feitas:

I - se houver prévia dotação orçamentária
suficiente para atender às projeções de despesa
de pessoal e os acréscimos dela decorrentes:

II - se houver autorização especifica na lei de
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista. "
(grifo nosso)

Istadua I, senão vejamos:
Tal mandamento é repetido pela Constituição

"A( I. 113 - A despesa com pessoal ativo e inativo
do Estado e dos Municípios não poderá exceder
os limites estabelecidos em lei complementar.

Parágrafo único - A concessão de qualquer
vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos ou alteração de estrutura de
carreiras, bem como a admissão de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da



administração direta, autárquica e fundacional, só
poderão ser feitas se houver	 prévia dotação
orçamentária suficiente para atender às projeções
de despesa com pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes e autorização específica na lei de
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas
públicas e as sociedades de economia mista."
(grifo nosso)

A mencionada Lei Complementar referida no texto
Constitucional materializou-se através da LC n.° 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal). Tal legislação foi criada com o tini de reduzir o
endividamento, quer a curto, quer	 em longo prazo do Poder Público,
disciplinando assim os gastos do setor público, permitindo que não ocorra a
inviabilização da Administração.

Desta forma, convém trazer a lume o que dispõe a
aludida Lei em seu texto. Para ilustrar, convém colacionar o que dispõe o
artigo 18 da LC 101/2000 (LRF), senão vejamos:

"Art. 18 - Para efeitos desta Lei Complementar,
entende-se como despesa total com pessoal: o
somatório dos gastos do ente da Fedeu:iça° com
os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a
mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos,
civis, militares e de membros	 do Poder, com
quaisquer espécies remuneratórias, tais como
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis,
subsídios, proventos de aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas
extras e vantagens pessoais de qualquer natureza,
bem como	 encargos sociais	 e contribuições
recolhidas	 pelo	 ente	 às	 entidades	 de
previdência." (grifo nosso)

Convém mencionar ainda que, não existe previsão na '
Lei de Diretrizes Orçamentária para o acréscimo pretendido como se exige,
existindo, portanto, mais esse obstáculo para a insubsistente pretensão.



Não obstante, conforme se verifica do processo
legislativo em questão, o presidente da Comissão de Trabalho e Servidores
Públicos em seu parecer (fls. 34, 35 e 36), atentando-se para o aspecto técnico
formal, sugeriu sua "adequação à técnica legislativa", apresentando
"Substitutivo ao Projeto de Lei 152/03, com um Projeto de Resolução, sem
alterar a substância da matéria original", argumentando a impossibilidade de
um projeto de lei alterar dispositivo de Resolução.

Para tanto, citou dispositivo legal constante do
Regimento Interno daquela Casa de Leis, atribuindo conteúdo constitucional
aos dispositivos citados, pugnando pela aprovação do substitutivo.

Ocorre, todavia que, aumento de despesa, como já
transcrito em linhas pretéritas não pode ser concedido através de Resolução,
sendo necessária a existência de Lei para tanto.

Destarte, convém trazer à baila o que dispõe a
Constituição Estadual em seu art. 70:

"Art. 70 - Compete privativamente à Câmara
Municipal:

I - omissis:

II - legislar sobre sua organização, funcionamento
o policia,a 	 inspoilndos esto e a CGrisUi Jiç (In da
Repúblico, criação e provimento dos cargos de
sua estrutura organizacional, respeitadas as regras
concernentes a remuneração e limites de
dispêndios com pessoal, expressas no art. 37,
inciso XI, e art. 169 da Constituição da República;
(grifo nosso)

Diante do	 exposto por toda a legislação acima
relOida, aliado ao conteúdo das informações prestadas no processo legislativo
(cópia cio anexo), não restam dúvidas de que o IIICS1110 encontra-se em total
desacordo com ordenamento jurídico vigente, mostrando-se inexeqüível e
inconstitucional, razão pela qual não encontra o respaldo necessário para sua
aprovação e execução.

Ademais, calha ressaltar que, o não atendimento ao
que dispõe a norma Constitucional bem como a legislação extravagante
acarreta a responsabilização criminal do Presidente daquela Casa de Leis,



conforme Prescreve o já transcrito artigo 29-A, porém agora em seu parágrafo
terceiro, como se segue:

"Art. 29-A - omissis..

§ 3° - Constitui crime de responsabilidade do
Presidente da Camara Municipal o desrespeito ao
§ 1° deste artigo."

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) também
inseriu em seu texto normas punitivas aos agentes públicos que violarem seus
preceitos, senão vejamos:

"Art. 73 - As infrações dos dispositivos desta Lei
Complementar serão punidas segundo o Decreto-
lei n.° 2.848/40 (Código Penal); a Lei n.° 1.079 de 10
de abril de 1.950; o Decreto-lei n.° 201 de fevereiro
de 1.967; a Lei n.° 8.429, de 2 de junho de 1.992; e
demais normas da legislação pertinente."

Como se vê, a lei de crimes fiscais ulinge a pessoa,
ou SCid, o agente público infrator, O que, a priori, assegura maior elicácia aos
preceitos do regime fiscal responsável.

DO PEDIDO

Sendo assim, com fulcro nas informações colhidas
no presente Projeto de Lei, bem como, diante de todas as informações colhida
e apresentadas, RI 	 111 dt:

I - seja emitido parecer sobre a adequação do ato
administrativo aprovado pela mesa diretora daquela Casa de Leis quanto à
legalidade e respeito em relação às exigências da legislação orçamentária.

2 - sejam averiguadas por este Órgão o real



cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, opinando quanto à legalidade
dos atos praticados, fiscalizando as contas públicas geradas através da
presente Resolução impugnada, apurando-se responsabilidades fiscais daí

decorrentes.

Nestes Termos,

Pede e espera providências.

Goiânia, 29 de dezembro de 2003

AGEÚ-CAVAANTE
Vercado
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