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TRIBUNAL PLENO  SESSÃO DE 02.10.13     ITEM Nº 013 
 
TC-001756/026/10 

Recorrente(s): Câmara de Vereadores da Estância Hidromineral de 

Águas de São Pedro - Ex-Presidente - Luiz Carlos Pinto da 

Fonseca. 

Assunto: Contas anuais da Câmara Municipal da Estância 

Hidromineral de Águas de São Pedro, relativas ao exercício de 

2010. 

Responsável(is): Luiz Carlos Pinto da Fonseca (Presidente da 

Câmara à época). 

Em Julgamento: Recurso(s) Ordinário(s) interposto(s) contra o 

acórdão da E. Primeira Câmara, que julgou irregulares as contas, 

nos termos do artigo 33, inciso III, da Lei Complementar         

nº 709/93. Acórdão publicado no D.O.E. de 28-03-13. 

Procurador(es) de Contas: Renata Constante Cestari. 

Acompanha(m): TC-001756/126/10. 

Fiscalização atual: UR-10 - DSF-I. 

 

Em exame o Recurso Ordinário interposto pelo Sr. Luiz Carlos 
Pinto da Fonseca, na qualidade de Chefe da Edilidade à época, contra a v. decisão da 
E. Primeira Câmara desta Corte que, em sessão de 12.03.131, julgou irregulares as 
contas do Legislativo Municipal de ÁGUAS DE SÃO PEDRO, referentes ao 
exercício de 2010 (fls. 128/138). 

 
Pesou no julgamento das contas o total da despesa do período, o 

qual ultrapassou o limite fixado pelo artigo 29-A, I, da CF/882, eis que correspondeu a 
8,01% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º, do art. 
153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior, quando deveria 
ter restringido os gastos a 7%. 

 
O r. julgado ainda recomendou ao atual Presidente da Câmara que, 

quando da concessão de adiantamento, especifique, de forma detalhada, a finalidade a 

                     
1
 A E. Primeira Câmara, em Sessão de 12.03.13, estava formada pelos ee. Conselheiros Renato Martins Costa – Presidente e 

Relator, Cristiana de Castro Moraes e Dimas Eduardo Ramalho. 
 
2
 CF/88 

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

o
 do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, 

de 2000) 
I - oito por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 2000) 
II - sete por cento para Municípios com população entre cem mil e um e trezentos mil habitantes; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000) 
III - seis por cento para Municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 25, de 2000) 
IV - cinco por cento para Municípios com população acima de quinhentos mil habitantes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
25, de 2000) 
I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes; (Redação dada pela Emenda 
Constituição Constitucional nº 58, de 2009) (Produção de efeito) 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc25.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc25.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc25.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc25.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc25.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc25.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc25.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc25.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc25.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc58.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc58.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc58.htm#art3
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que se destina e quais as pessoas que irão utilizar o numerário, objetivando verificar o 
atendimento ao interesse público, lembrando que as despesas efetuadas devem estar 
acompanhadas de comprovantes fiscais, corretamente preenchidos, atentando ao 
Comunicado SDG 19/10, publicado no DOE de 17.06.10. 

 
Alertou ainda, para a necessidade de controlar o uso dos veículos e 

respectivo abastecimento, bem como de informar com correção os dados do Município 
ao AUDESP. 

 
O v. Acórdão foi publicado em 28.03.13 (fls. 139), enquanto o 

recurso foi protocolado nesta E. Corte em 12.04.13 (fls. 141/147 e documentos que seguem). 

 
Em síntese das razões do apelo, o Recorrente disse que foi editado 

o Ato da Mesa Diretora nº 17, de 27.12.10, limitando em R$ 300,00 o adiantamento 
para despesas com viagens a distâncias superiores a 200 km da sede do Município, 
tudo com o intuito de preservar o erário, evitando gastos abusivos. 

 
Afirmou que a Câmara passou a contar com veículo próprio no ano 

de 1992, sob domínio pessoal da Presidência, mesmo sem a existência de controle 
formal estabelecido; adiante, pelo Ato da Mesa nº 16, de 27.12.10, foi iniciado, a partir 
de 01.01.11, o sistema de planilhas de uso dos veículos, fato já constatado no exame 
das contas de 2011. 

 
Anotou que tem cumprido as recomendações exaradas por esta 

E.Corte. 
 
E, quanto às despesas gerais da Câmara, assegurou que a LDO foi 

aprovada em 30.06.09, enquanto a LOA, em 18.11.09, quando foi fixado o repasse ao 
Legislativo em 8%. 

 
Em seu entender, a falha de superação ao valor de repasses 

financeiros deve ser creditada ao Poder Executivo, uma vez que não procedeu a devida 
adequação da LOA à EC nº 58/09. 

 
Alegou que a direção da Câmara não teve conhecimento da 

Emenda, bem como não recebeu por parte desta Corte qualquer notificação a respeito. 
 
Reclamou que a visita da fiscalização, durante o exercício de 2010, 

não foi feito o alerta devido sobre a edição da EC nº 58/09, para que fosse realizado o 
contingenciamento orçamentário e financeiro necessário. 

 
Afirmou que não há clareza sobre o momento de validade do novo 

percentual, ou seja, se acaso seria aplicado na execução do orçamento de 2010, 
aprovado em 2009, ou no plano instituído para 2011. 
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Ademais, alegou que a infração descrita como crime de 
responsabilidade pelo repasse à maior ao Legislativo está dirigida aos Prefeitos, e não 
aos Presidentes das Câmaras. 

 
Invocou que a rejeição das contas nesta Corte trará consequências 

sérias junto à Justiça Eleitoral, porque tornará inelegível o Recorrente – conquanto o 
Prefeito, ainda que tenha seus demonstrativos rejeitados, poderá reverter a situação 
com a aprovação das contas pelo voto do Poder Legislativo. 

 
Lembrou que diversas Câmaras Municipais obtiveram medidas 

judiciais favoráveis contra a redução do percentual de despesas determinado pela EC 
nº 58/09, o que foi respeitado por esta E.Corte; inclusive, lembrou que em diversos 
casos foi questionada a ausência, junto à composição da base de receita que deve 
compor a base de cálculo, a Taxa de Iluminação Pública, em prejuízo dos valores a 
serem transferidos ao Legislativo. 

 
O Recorrente destacou ao final, que exerceu por quatro vezes a 

Presidência da Câmara, não havendo constatação de nenhuma irregularidade ou 
gastos indevidos de recursos públicos. 

 
A matéria foi recebida como Recurso Ordinário e distribuída, tendo 

em vista a manifestação favorável do d. GTP (fls. 156/160). 
 
O d. MPC destacou que o recurso deve ser conhecido. 
 
Contudo, quanto ao mérito, afirmou que não são cabíveis as 

alegações ofertadas, uma vez que em desacordo com dispositivo constitucional e, 
nesse sentido, opinou pelo improvimento do recurso (fls. 162/163). 

 
Em seguida, os autos foram encaminhados à UR/10 – Araras, onde 

foi atestado – mediante documentos colhidos junto à Origem, que o Município, durante 
o exercício de 2009, não auferiu qualquer receita com a Contribuição de Custeio da 
Iluminação Pública – COSIP (fls. 164/177). 

 
Solicitada a oitiva da ATJ pelo d. MPC, foi consignado que a COSIP  

foi instituída pela LC 89/09 e passou a ser cobrada a partir de 2010, nas contas de 
consumo da CPFL; e, que os resultados favoráveis à Instituição foram obtidos somente 
a partir de 2010 (fls. 178/182). 

 
O MPC, diante das informações, pugnou pelo improvimento do 

Recurso Ordinário (fl. 183). 
 
É o relatório.  

 
 

GCCCM-25  
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GCCCM/25 
 

TRIBUNAL PLENO 
 

Sessão de:   02/10/2013                                                          Item nº: 013 
 
Processo nº: TC-1756/026/10 
 
Assunto: Contas Anuais da Câmara Municipal de ÁGUAS DE SÃO 

PEDRO- relativas ao exercício de 2010 
 
Responsável: Luiz Carlos Pinto da Fonseca – Presidente da Câmara à época 
 
Período: 01.01 a 31.12.10 
 
Em Exame: Recurso Ordinário 

 
 

Em preliminar, 
Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos para sua 

admissibilidade, uma vez que a peça é adequada, há legitimidade de parte e natural 
interesse. 

 
Além disso, o apelo foi interposto tempestivamente (v. Acórdão 

publicado em 28.03.13 – recurso protocolado em 12.04.13). 

 
No mérito, 
O v. Acórdão não merece ser reformado, devendo ser mantido, em 

sua integralidade. 
 
Conforme pode ser observado, o Apelante procurou impor 

responsabilidade ao Executivo por eventual falha na constatação das receitas e 
transferências de duodécimos, quando a ação faz parte integrante das funções 
institucionais da Câmara – dentro do seu poder de fiscalização, a conferência dos atos 
daquele Poder, inclusive, no que tange à sua arrecadação e lançamento correto junto 
aos demonstrativos contábeis. 

 
No mesmo sentido, não pode ser acolhido argumentos referentes à 

falta de conhecimento a respeito da alteração constitucional ou mesmo, de dúvidas 
sobre a sua efetiva aplicação. 

 
Digo isso diante da máxima jurídica positivada junto à LICC (art.3º),  

de que “ninguém pode se escusar do cumprimento da lei, alegando que não a 
conhece”; e, ademais, esta E.Corte fez editar o Comunicado SDG nº 31/09, publicado 
junto ao DOE de 06.10.09, no sentido de que, em face da EC nº 58/09: 
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“...cumpre tanto às Prefeituras e em especial às Câmaras Municipais 
observância à redução dos novos percentuais de gastos dessas Câmaras, 
de tal modo que na apreciação das propostas orçamentárias operem-se 
as necessárias adequações em função da vigência a contar de 1º de 
janeiro de 2010”. 

 
Mais ainda, conforme dispõe o manual editado por esta E.Corte, 

denominado “O Tribunal e a Gestão Financeira das Câmaras de Vereadores”, 
disponível em nosso sítio eletrônico (www.tce.sp.gov.br) , consta que: 

 
“3.2. Os Limites à Despesa Total (exceto com inativos) 
Em 23 de setembro de 2009, promulga o Congresso Nacional a Emenda Constitucional nº 58, de 2009, 
disciplinando número de Vereadores por 24 estratos populacionais, além de reduzir o tamanho da 
despesa das Câmaras: 
dos 5 a 8% da Emenda 25, para os atuais 3,5% a 7% da receita tributária ampliada do Município. 
É o que se vê na análise comparativa do seguinte quadro: 
 

FAIXA DE HABITANTES  TETO ANTERIOR 
(EC 25/00) 

TETO ATUAL 
(EC 58/09) 

Até 100 mil 8% 7% 

De 100 mil e um a 300 mil 7% 6% 

De 300 mil e um a 500 mil 6% 5% 

De 500 mil e um a 3 milhões  5% 4,5% 

De 3 milhões e um a 8 milhões  5% 4% 

Acima de 8 milhões  5% 3,5% 

 
Considerando que a imensa maioria dos municípios paulistas tem menos de 100 mil habitantes, 
precisaram suas Câmaras reduzir, já em 2010, a despesa total; de 8% para 7% do denominador 
enunciado no art. 29-A da Constituição: a receita tributária ampliada”. 

 
Nem se aproveita o argumento de inclusão de recursos da COSIP 

na base de cálculo da receita tributária do exercício anterior, uma vez que, conforme 
atestado pela inspeção, não houve ingresso dessas receitas durante o exercício de 
2009. 

Aqui é preciso dizer que o Poder Legislativo Municipal vem, após a 
edição da Constituição Federal de 1988, sofrendo uma série de alterações nas regras 
que estabelecem a remuneração dos Agentes Políticos, a sua composição e, também, 
na limitação dos gastos necessários à sua função institucional. 

 
Basta relembrar a edição da EC nº 01/94 (que criou a regra da 

legislatura anterior para fixação da remuneração dos Vereadores e limitou essa despesa em 5% da 

receita do Município), EC nº 19/98 (que limitou a remuneração dos Vereadores em 75% do subsídio 

pago aos Deputados Estaduais), EC nº 25/00 (que estratificou o limite da remuneração dos 

Vereadores, estabeleceu o limite para as despesas gerais, tudo em proporção ao número de 

habitantes, além de limitar o gasto com a folha de pagamento e tipificar crimes de responsabilidade), EC 
nº 41/03 (que limitou a remuneração geral dos servidores municipais ao subsídio do Prefeito, atingindo, 

de forma indireta, os Vereadores e os funcionários da Câmara),  EC nº 50/06 (que proibiu o 

pagamento de sessões extraordinárias) e EC nº 58/09 (que definiu a proporção do número de 

Vereadores e reduziu o percentual antes estabelecido para o limite de despesas gerais da Câmara).  

http://www.tce.sp.gov.br/
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Além disso, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00, 

estabelecendo o princípio do planejamento – pelo qual somente podem ser gastos 
recursos públicos disponíveis, em favor do interesse público e institucional, também 
produziu limites aos gastos com pessoal da Câmara. 

  
Ou seja, é perceptível que, em uma interpretação histórico-cultural, 

sistêmica e literal das questões que envolvem o tema, pode-se entender que a 
orientação do Legislador – constitucional e infraconstitucional, caminhou no sentido da 
limitação das despesas do Legislativo, mercê de um esforço para a padronização e 
moralização dos gastos. 

 
Logo, não há como reconhecer validade na argumentação 

apresentada, permanecendo a infração à norma legal,  capaz de contaminar as contas, 
na conformidade do disposto na letra “b”, do inciso III, do artigo 33 da Lei 
Complementar nº 709/93. 

 
Permanecem as demais falhas destacadas no  voto que deram 

fundamento à decisão. 
 
Nessas condições, o meu voto é pelo improvimento do recurso 

ordinário, mantendo nos seus exatos termos, o v. Acórdão antes proferido. 
 

 
GCCCM-25 

 
 
 
 
 
 
 

 


