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RESOLUÇÃO RC N° U O

EMENTA . Possibilidade de a Prefeitura adquirir
móveis para a Câmara Municipal, descontado no
duodécimo do exercício de 2003 e 2004.

Versam os presentes autos, de n.° 29379/03, sobre consulta formulada pela Sr.
Wygnerley Justino de Morais, Presidente da Câmara Municipal de Jesúpolis acerca da
possibilidade da Prefeitura adquirir móveis para a Câmara Municipal, e que o valor da referida
aquisição da mobilia seja descontado no duodécimo, que cabe à Câmara Municipal referente ao
restante do exercício de 2003 e subseqüente, o de 2004.

Chamada a se manifestar, a Superintendência Jurídica conclui "que não é possível
qualquer tipo de vinculação no duodécimo, uma vez que os limites máximo e mínimo
estabelecidos pela Constituição Federal devem ser obedecidos pelo Prefeito Municipal, sob pena
de crime de responsabilidade, não podendo ainda, haver qualquer desconto nos valores do
duodécimo a serem repassados â Câmara Municipal, visto que não pode o Executivo repassar o
duodécimo em valor inferior ao previsto na Lei Orçamentária".

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-A da Constituição Federal:

"Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, 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 - oito por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes;

§ 1° A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com
rolha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores

§ 2° Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

1 - efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;
II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou
III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada,Pa Lei Orçamentária."
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A mesma Carta Magna quando, em seu parágrafo segundo do artigo 29-A, trata da

questão dos repasses dos duodécimos, considera crime de responsabilidade do Prefeito
Municipal, aqueles que superassem os limites definidos nos incisos do artigo 29-A; aqueles não
enviados até o dia 20 de cada mês; e, aqueles enviados a menor do que a proporção fixada na Lei
Orçamentária. Ao estabelecer o limite com base em receitas conhecidas, do exercício anterior,
objetivou revelar antecipadamente os valores limites a serem transferidos e gastos mensalmente
pelo legislativo.

Este Egrégio Tribunal já se manifestou nas Resoluções RC N.° 043/01 e 006/02, o
entendimento que o artigo 29-A acrescentado pela EC N.° 25/00, estabeleceu limites mínimos e
máximos para o repasse do duodécimo à Câmara Municipal, que devem ser obedecidos pelo
Administrador Municipal, sob pena de cometimento de crime de responsabilidade, e o valor
deverá constar da Lei Orçamentária anual.

Considerando que a Constituição da República estabeleceu limites mínimo e máximo
a serem transferidos mensalmente ao Poder Legislativo, não restam dúvidas de que não é
possível qualquer tipo de vinculação no duodécimo, e que esses limites devem ser obedecidos
pelo Prefeito, sob pena de crime de responsabilidade.

Considerando os Pareceres IN 861/03 e 2860/04 da Superintendência Jurídica e do
Ministério Público junto ao TCM, às fls. 04/05 e 11/12, respectivamente, que faz parte integrante
deste,

Diante do exposto,

RESOLVE,

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes de
seu Colegiado, que, quando a Constituição Federal estabeleceu repasses mensais e limites
mínimo para tais repasses fixados na Lei Orçamentária, o fez com proteção ao orçamento
aprovado, garantindo ao Poder Legislativo seus valores orçamentários e financeiros mensais, e,
indicando ao Prefeito Municipal o valor mínimo e o máximo mensal a ser repassado.

À SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA, para as providências

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em
r.

Presidente:  • 7 ,4). ) 	 Relator:

iânia, aos .1 1 20D4

7t- 7Fui presente. 	 A	 Procurador Geral de Contas
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