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PROCESSO TC Nº 13998/17

PROCESSO TC Nº. 19308/21
Natureza: Denúncia
Órgão/Entidade: Câmara Municipal de São Francisco
Relator: Cons. Arnóbio Alves Viana
Responsável: Fábio Júnior da Silveira

EMENTA: - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL- CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO – DENÚNCIA - INSPEÇÃO
DE CONTAS. Não conhecimento. Extinção dos autos do presente
processo. Recomendação.

ACÓRDÃO AC2-TC- 01493/2022

RELATÓRIO:

Adoto como Relatório o Parecer/Cota do Ministério Público de Contas-MPC (fls.
87/91), de lavra do Procurador, BradsonTibério Luna Camelo, a seguir
transcrito:
Versam os presentes autos acerca de Inspeção Especial na Câmara
Municipal de São Francisco, sob a gestão do Sr. Fábio Junior da Silveira,
referente ao exercício financeiro de 2020.

A Ouvidoria desta Corte de Contas, após examinar Denúncia apócrifa de
fls.03, entendeu pela existência de indícios de ilegalidade na majoração
do valor do subsídio pago aos vereadores, motivo pelo qual sugeriu que
os fatos noticiados fossem averiguados em processo de Inspeção
Especial, conforme Despacho de fls.05/06.

O Órgão de Instrução, após examinar os elementos de informação que
integram os presentes autos, concluiu, em seu relatório inicial, às fls.
13/17, pela procedência dos fatos denunciados e pela notificação dos
Vereadores da municipalidade para apresentação de defesa.
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Citados, os Interessados apresentaram defesa conjunta presente às
fls.56/61..

Em sede de Relatório de Análise de Defesa, fls. 81/84, a Auditoria
concluiu da seguinte forma:

Diante do exposto após analisar a defesa apresentada,
remanesceram as irregularidades iniciais e ratifica-se a análise
inicial da auditoria, fls. 13-17

Tendo em vista que a presente denúncia possui irregularidade
passível de macular a análise anteriormente realizada na
Prestação de Contas, sugere-se a juntada desta denúncia ao
Processo da PCA (TC Nº 07050/21), com sua com seqüente
reabertura.

A seguir, vieram os autos a este Parquet a fim de emissão de parecer.

É o relatório. Passo a opinar.
A Auditoria, aos analisar os subsídios pagos aos Vereadores Municipais de
São Francisco, verificou que subsídios mensais percebidos pelo Presidente
do Legislativo Mirim e por cada um dos demais vereadores foram
majorados, no presente exercício, em relação àqueles percebidos no
exercício de 2017, em, respectivamente, R$ 375,00 e R$ 250,00.

A Lei Municipal 381/16, que fixa os subsídios para a legislatura dos
vereados do período de 2017-2020, trouxe um subsídio no valor de R$
5.000,00 para os Vereadores e de R$ 7.500,00 para o Presidente da
Câmara. No entanto, efetivamente, a remuneração praticada até o
presente exercício estava sendo, respectivamente, de R$ 3.500,00 e de
R$ 5.250,00.
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Segundo a Defesa, os valores fixados na Lei Municipal 381/16 respeitam
os limites constitucionais e que não houve aumento, mas apenas revisão
geral anual dos subsídios dos Vereadores, que foi autoriza pela
mencionada legislação municipal.
A Auditoria manteve a irregularidade sob os seguintes fundamentos:

Pois bem, muito feliz foi o entendimento desta Corte de Contas, por meio
da Resolução RPL – TC 00006/17, de que os valores dos subsídios fixados
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para legislatura de 2017/2020 deveriam atender a todos os limites
constitucionais em janeiro de 2017, com possibilidade de alteração do
referido valor a partir do exercício de 2018, apenas em caso de revisão
geral anual.

Senão vejamos:
A Constituição Federal é bem clara em determinar que os subsídios dos
Vereadores serão fixados em cada legislatura para subsequente (art. 29,
VI). O verbo utilizado no referido artigo não abarca variações ou
indefinições, pelo contrário, denota certeza e estabilidade. O Poder
Legislativo deve determinar o valor exato do subsídio para a legislatura
seguinte. Igualmente translúcida é a vedação de despesas com a folha de
pagamento da Câmara Municipal, incluído o gasto com o subsídio de seus
Vereadores, acima de setenta por cento de sua receita, nos termos do
29-A, §1º, da Constituição Federal.

Ora, na fixação dos subsídios devem estar atendidos todos os limitantes
constitucionais. A lei que fixa valor de subsídio impossível de ser pago em
janeiro

de

2017,

por

descumprimento

de

qualquer

dos

limites

constitucionais, já nasce inconstitucional.

Observa-se que a Lei Municipal nº. 381/16, ao estabelecer subsídio em
valor impossível de ser pago em janeiro de 2017, na verdade, não fixou
um valor a ser pago, apenas determinou um teto para o valor do subsídio
Vereadores de São Francisco, possibilitando, por meio de gatilho do
crescimento da receita municipal, a majoração dos pagamentos ao longo
da legislatura, o que é vedado pela Constituição Federal.

A única hipótese permitida constitucionalmente para majoração dos
valores durante a legislatura é revisão geral anual, nos termos do art. 37,
X, da Carta Magna. No entanto, conforme constatado pelo Órgão Auditor,
não foi apresentada qualquer comprovação de reajuste anual. Assim,
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diante da falta de comprovação da realização de reajuste geral anual e
nos mesmos índices para os demais Servidores do Poder Legislativo,
conforme expressamente disposto no art. 2º da Lei Municipal nº. 381/16,
não há meios legais que sustentem o aumento do valor do subsídio
ocorrido na Câmara Municipal de São Francisco. A irregularidade em
apreço é grave, haja vista afrontar dispositivo constitucional, legislação
municipal específica e ser passível imputação débito.

Por fim, o Órgão Auditor requer a reabertura da Prestação de Contas de
Gestão do Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de São
Francisco, pertinente ao exercício de 2020(Processo TC nº 7050/21).

No entanto, o requerimento do Órgão de Instrução não encontra guarita
no ordenamento jurídico desta Corte de Contas, seja pela existência de
decisão definitiva sobre as referidas contas (Acórdão AC2 - TC
1036/2021), seja pela ausência de pressupostos de admissibilidade para
interposição de um Recurso de Revisão, conforme exigido pelo art.35 da
LOTCE-PB.

Ante o exposto, pugna este Representante do Ministério Público de
Contas pelo(a):

a. IRREGULARIDADE e DEVOLUÇÃO ao

erário

dos

valores majorados, recebidos, de forma irregular, pelos
Vereadores da Câmara Municipal de São Francisco no
exercício de 2020;

b. APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. Fábio Junior da Silveira,
nos termos do art. 56, II e III, da LOTCE/PB.
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Em face das conclusões da auditoria e do Ministério Público de Contas(MPC)
foram procedidas notificações dos interessados, acerca da inclusão do presente
processo na pauta desta sessão. É o relatório.
VOTO DO RELATOR

Considerando o parecer oral do Ministério público de Contas(MPC) no sentido
de que a denúncia seja conhecida e, no mérito, sobretudo por força

do

princípio constitucional, o respeito a coisa julgar formal e material, se dê pela
extinção dos autos, justamente porque o mérito já foi decidido nos autos do
Processo TC Nº 07050/21, VOTO acompanhando o parecer do MPC pela
conhecimento da denúncia e extinção dos autos do presente processo,
recomendando-se que as fixações futuras sejam em valores consetâneo com as
expectativas das receitas.

É o voto.

DECISÃO DA 2ª CÂMARA:

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC Nº 19308/21, e

CONSIDERANDO o Relatório e Voto do Relator, o pronunciamento da
auditoria, do Ministério Público de Contas e o mais que dos autos consta,

ACORDAM os Membros da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado
da Paraíba, à unanimidade de votos, em sessão realizada nesta data, em:

I. DESCONHCER a Denúncia de que se trata;
II. EXTINGUIR os autos do presente processo, recomendando-se que as

fixações futuras sejam em valores consetâneo com as expectativas das
receitas.
III. RECOMENDAR à atual gestão que as fixações futuras sejam feitas

com planejamento mais consentâneo com a realidade financeira
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Publique-se, notifique-se e cumpra-se.
TCE-Sessão da 2ª Câmara do TCE/PB.
João Pessoa, em 14 de junho de 2022.

MFA
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Assinado

29 de Junho de 2022 às 10:25

Cons. André Carlo Torres Pontes
PRESIDENTE

Assinado

29 de Junho de 2022 às 10:12

Cons. Arnóbio Alves Viana
RELATOR

Assinado

29 de Junho de 2022 às 13:02

Sheyla Barreto Braga de Queiroz
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

