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SENTENÇA DO AUDITOR VALDENIR ANTONIO POLIZELI 

PROCESSO: TC-800350/279/11 

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Cotia 

RESPONSÁVEL:  Antonio Carlos de Camargo, prefeito municipal 

ASSUNTO: Apartado de contas do exercício de 2011 para 

tratar da matéria subsídios aos agentes políticos 

(item B.5.2 do relatório) 

INSTRUÇÃO:  DF-2 / DSF-I 

ADVOGADOS: Camila Aparecida de Padua Dias – OAB/SP nº 

331.745, Eduardo Leandro de Queiroz e Souza – 

OAB/SP nº 109.013, Graziela Nóbrega da Silva – 

OAB/SP nº 247.092 

 

RELATÓRIO 

Conforme decisão da e. Segunda Câmara exarada nos 

autos do TC-001100/026/11, que analisou as contas da Prefeitura 

do Município de Cotia, no exercício de 2011, formaram-se os 

presentes autos para análise da matéria “subsídios dos agentes 

políticos”, conforme item B.5.2. 

A Fiscalização, no relatório das contas (cópia às 

fls. 07/26), concluiu que houve excesso remuneratório no 

pagamento dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e 

Secretários) em desacordo com a legislação municipal e artigos 

37, inciso XIII, e 39, § 4º, ambos da Constituição Federal. 

Conforme apurado in loco, foram constatadas as 

seguintes ocorrências:  

1. Os subsídios do Prefeito foram fixados em percentual fixo 
de 48% ao estabelecido aos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal através da Lei Municipal nº 1.470, de 26 de 

novembro de 2008. Por sua vez, os subsídios do Vice-

Prefeito e dos Secretários Municipais em 50% ao percebido 

pelo Prefeito. Os valores não encontram amparo 

constitucional, haja vista que  estariam vinculados à 

remuneração de outro cargo público; 

2. Embora tenha sido editada no fim de uma legislatura para 
entrar em vigor na próxima, a lei de fixação teria 

descumprido a Lei Orgânica Municipal, pois foi elaborada 
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após o pleito eleitoral, circunstância temporal vedada pelo 

diploma local; 

3. Pagamentos indevidos a título de adicional, sexta-parte e 
licença-prêmio para os Secretários Municipais; 

4. Pagamento indevido de 30 dias de férias em pecúnia para os 
Secretários Municipais, em desconformidade com o art. 159 

do Estatuto dos Funcionários Públicos de Cotia, que 

autorizava converter apenas 15 dias.   

Posteriormente, em julho de 2011, a Lei Municipal 

nº 1.470/2008 for revogada pela Lei Municipal nº 1.657/2011, que 

entrou em vigor a partir de 01/08/2011, a qual fixou os 

subsídios do Prefeito em R$ 11.760,00 e do Vice-Prefeito e 

Secretários em R$ 5.880,00 sem vinculação a qualquer espécie 

remuneratória, conforme impõe a Constituição Federal. 

Em face do ocorrido, a Fiscalização entendeu que 

a Lei Municipal nº 1.470/2008 não teria força legal, haja vista 

que estaria maculada de ilegalidade, portanto, deveria aplicar a 

lei antiga (Lei Municipal nº 1.294/2004) até o advento da Lei 

Municipal nº 1.657/2011, que estaria uniforme com a Constituição 

Federal.  Assim, promoveu ajustes nos subsídios dos agentes 

políticos para fins de considerar corretos os pagamentos 

conforme a Lei Municipal nº 1.294/2004 durante os meses de 

janeiro a julho de 2011 (fls. 08/19). No período restante, 

considerou a Lei Municipal nº 1.657/2011. 

Conforme os cálculos elaborados às fls. 08/19, a 

diferença paga indevida somou R$ 373.615,75 em 2011, como segue: 

Nome Cargo Diferença paga a maior 

Antonio Carlos de Camargo Prefeito R$ 18.092,97 

Moisés Cabrera Corvelo Vice-Prefeito R$ 9.046,52 

Ademir Rodrigues da Rocha Secretário R$ 4.232,67 

Almir Rodrigues da Rocha Secretário R$ 13.817,37 

Ângela Maria Maluf Secretário R$ 14.650,37 

Antonio Francisco de Melo Secretário R$ 59.788,92 

Benedito José Siqueira Simões Secretário R$ 9.800,00 

Cláudio Domingues S. Olores Secretário R$ 7.754,16 

Ernestino Benedito Nunes Secretário R$ 60.151,96 

Fábio César C. de Mello Secretário R$ 26.459,37 

João dos Santos Secretário R$ 18.031,37 

José Júlio T. Rezende Secretário R$ 5.040,40 

Laércio Leite de Camargo Secretário R$ 9.186,41 

Luciano Cesar da Silva Secretário R$ 13.817,37 
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Moacir Fernandes de Campos Secretário R$ 12.249,37 

Nelson Bruno Secretário R$ 24.867,44 

Olga Ferreira de Moraes Secretário R$ 37.274,37 

Rubens do Amaral G. M. Siqueira Secretário R$ 7.568,26 

Serafim Pereira Monteiro Secretário R$ 7.969,08 

Sérgio Henrique C. Folha Secretário R$ 13.817,37 

TOTAL 
 

R$ 373.615,75 

Após as notificações de praxe, a Prefeitura 

Municipal de Cotia, representada pelo Senhor Antonio Carlos de 

Camargo, prefeito municipal, apresentou suas justificativas 

(fls. 144/150) discorrendo, em síntese, sobre os princípios 

constitucionais. No entanto, não trouxe qualquer esclarecimento 

concreto sobre os apontamentos da Fiscalização. 

 Em suas manifestações a douta ATJ, seguida da 

i.Chefia, opinou pela irregularidade total da matéria, haja 

vista a violação das diretrizes dispostas na Constituição 

Federal e na Lei Orgânica Municipal no que tange à fixação dos 

subsídios dos agentes políticos daquela municipalidade.   

Encaminhados estes autos com vistas ao Ministério 

Público de Contas, o processo não foi selecionado para análise 

específica, nos termos do Ato Normativo PGC 006/2014, publicado 

no DOE de 08/02/2014. 

É o relatório. 

 

DECISÃO 

A matéria foi tratada pela Fiscalização à luz das 

Instruções TCESP nº 2/2008 e demais orientações desta e. Corte 

de Contas, no que tange ao assunto em pauta. 

Conforme bem colocado pela Fiscalização e pela 

douta ATJ, a lei de fixação dos subsídios dos agentes políticos  

de Cotia para a legislatura 2009/2008 (Lei Municipal nº 

1.470/2008) estava em flagrante desatendimento às diretrizes 

constitucionais. De fato, ao vincular os valores a serem pagos 

em percentuais fixos aos dos vencimentos dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal afastou qualquer possibilidade de a 

Câmara Municipal legislar sobre os subsídios dos agentes 

políticos, em clara afronta ao disposto no inciso V do art. 29 

da Constituição Federal. No mesmo sentido,  contraria o disposto 

no inciso XII do art. 37 da Magna Carta, que veda qualquer 

espécie de vinculação ou equiparação remuneratória para efeito 

de remuneração de pessoal do serviço público. 
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Da mesma sorte, a sua elaboração desrespeitou a 

circunstância temporal vedada pela Lei Orgânica Municipal, então 

vigente, a qual estabelecia a obrigatoriedade de fixação da 

remuneração do Prefeito antes da eleição (art. 102).  Conforme 

se depreende à fl. 28, a Lei nº 1.470/2008 foi fixada em 26 de 

novembro, portanto, após as eleições municipais que ocorreram em 

outubro de 2008. 

Ante o exposto, oportuna a postura da 

Fiscalização em admitir até 01/08/2011 como válidos os 

pagamentos com valores em consonância com a Lei Municipal nº 

1.294/2004 que fixara em R$ 9.175,29 os subsídios do Prefeito de 

Cotia e em R$ 4.587,64 para o Vice-Prefeito e Secretários 

Municipais, quando a partir desta data entrou em vigor a Lei 

Municipal 1.657/2011 (que revogou a Lei 1.470/2008). Portanto, 

os ajustes procedidos guardam relação com o princípio da 

razoabilidade e assim devem ser considerados para os efeitos 

legais. 

No mesmo sentido, foram incorretos os pagamentos 

de acréscimos pecuniários aos subsídios dos Secretários 

Municipais a título de adicional, sexta-parte e licença-prêmio e 

férias em pecúnia.  

A conversão de 30 dias de férias em pecúnia não 

guarda amparo legal. Conforme consta dos autos, o Estatuto dos 

Funcionários Públicos de Cotia autorizava converter apenas 15 

dias do gozo de férias em pecúnia. Portanto, restou 

caracterizada  afronta ao permissivo legal o pagamento dos dias 

excedentes.  

As vantagens pecuniárias título de adicional, 

sexta-parte e licença-prêmio não guardam relação com o disposto 

no § 4º do art. 39 da Constituição Federal que veda o acréscimo 

de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 

representação ou outra espécie remuneratória aos subsídios pagos 

aos detentores de mandato eletivo e secretários municipais.  

Referidos agentes políticos não possuem vínculo 

de natureza profissional, não se subordinando às prescrições do 

estatuto de cargos e salários dos funcionários públicos 

municipais. Desempenham um múnus público, cuja relação que os 

vincula aos órgãos do poder é de natureza meramente política. 

E assim sendo, não se lhes aplica o disposto no 

art. 39, § 3º da Constituição Federal e, por conseguinte, os 

benefícios do art. 7º da Carga Magna, pois tais benesses são 

exclusivas dos servidores ocupantes de cargos públicos.  

Por outro lado, devem ser remunerados nos termos 
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do § 4º do artigo 39 da Constituição Federal, mediante subsídio 

fixado em parcela única, obedecendo às prescrições insertas no 

inciso V, do art. 29, o qual os excluiu literalmente da 

incidência do § 3º daquele dispositivo. 

Conforme bem explicado pela ATJ, os mencionados 

adicionais devem ser considerados complementos ao subsídio e 

somente seriam devidos se os secretários tivessem optado pelo 

cargo de origem ou por outra forma de remuneração, caso lei 

específica autorizasse. No entanto, não há notícias nos autos 

sobre estas circunstâncias.  

Assim, referidos pagamentos padecem de amparo 

constitucional e as irregularidades constatadas na instrução 

processual não lograram ser afastadas pela defesa. Os valores 

pagos indevidamente devem ser ressarcidos ao erário devidamente 

corrigidos, que os fixo em R$ 373.615,75 (trezentos e setenta e 

três mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), 

conforme apurado pela Fiscalização. Em atendimento ao TCA- 

43.579/026/08, a satisfação do débito cabe ao então responsável  

à época, Senhor Antonio Carlos de Camargo, prefeito municipal. 

Pelo exposto, à vista dos elementos que instruem 

os autos e nos termos do que dispõe o art. 73, § 4º da 

Constituição Federal c/c Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, 

JULGO IRREGULARES os pagamentos realizados ao Prefeito, Vice-

Prefeito e aos Secretários Municipais de Cotia durante o 

exercício de 2011, com fundamento no artigo 33, III, alíneas 

“b” e “c” da Lei Complementar nº 709/93, condenando o Senhor 

Antonio Carlos de Camargo, Prefeito à época, à devolução das 

quantias impugnadas apuradas em  R$ 373.615,75 (trezentos e 

setenta e três mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco 

centavos), a ser devidamente atualizadas conforme dispõe o art. 

36, caput, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, 

aplicando-se, por via de consequência, o disposto nos incisos 

XV e XXVII do artigo 2º do mesmo diploma legal. 

Após o trânsito em julgado, não ocorrendo a 

devolução, oficiar pessoalmente o prefeito atual para inscrição 

do débito na dívida ativa do Município, fixando-lhe o prazo de 

60 (sessenta) dias para informar a esse Tribunal as 

providências adotadas, sob pena de aplicação da multa prevista 

no artigo 104, III, da referida Lei Complementar sem prejuízo 

de comunicação ao Ministério Público Estadual. 

Autorizo vista e extração de cópias dos autos no 

Cartório do Corpo de Auditores, observadas as cautelas de 

estilo. 
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Publique-se, por extrato. 

1. Ao Cartório para: 

a)Vista e extração de cópias; 

b)Juntar ou certificar; 

c)Oficiar ao atual Prefeito para o fim de 

encaminhar a este Tribunal, no prazo de 60 dias, comprovante de 

que adotou as medidas reclamadas; 

d) Encaminhar à Câmara Municipal cópia desta 

decisão, nos termos do artigo 2º, inciso XV da Lei Complementar 

Estadual n. 709/93.  

e) Notificar pessoalmente o Responsável para 

recolhimento aos cofres públicos, no prazo de 30 dias, da 

quantia impugnada, devidamente atualizada; 

f) Oficiar ao DD. Ministério Público do Estado 

encaminhando com cópia desta decisão e as principais peças do 

processo, caso não comprovadas as medidas reclamadas pelo atual 

prefeito. 

2. Ao DSF competente para anotações. 

3. Após, ao Arquivo. 

 C.A., 07 de janeiro de 2015.  

 

VALDENIR ANTONIO POLIZELI 

AUDITOR 
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PROCESSO: TC-800350/279/11 

ÓRGÃO: Prefeitura do Município de Cotia 

RESPONSÁVEL:  Antonio Carlos de Camargo, prefeito municipal 

ASSUNTO: Apartado de contas do exercício de 2011 para 

tratar da matéria subsídios aos agentes políticos 

(item B.5.2 do relatório) 

INSTRUÇÃO:  DF-2 / DSF-I 

ADVOGADOS: Camila Aparecida de Padua Dias – OAB/SP nº 

331.745, Eduardo Leandro de Queiroz e Souza – 

OAB/SP nº 109.013, Graziela Nobrega da Silva – 

OAB/SP nº 247.092 

SENTENÇA:  fls. 158/163  

EXTRATO: Pelo exposto, à vista dos elementos que instruem os 

autos e nos termos do que dispõe o art. 73, § 4º da 

Constituição Federal c/c Resolução n° 03/2012 deste Tribunal, 

JULGO IRREGULARES os pagamentos realizados ao Prefeito, Vice-

Prefeito e aos Secretários Municipais de Cotia durante o 

exercício de 2011, com fundamento no artigo 33, III, alíneas 

“b” e “c” da Lei Complementar nº 709/93, condenando o Senhor 

Antonio Carlos de Camargo, Prefeito à época, à devolução das 

quantias impugnadas apuradas em  R$ 373.615,75 (trezentos e 

setenta e três mil, seiscentos e quinze reais e setenta e cinco 

centavos), a ser devidamente atualizadas conforme dispõe o art. 

36, caput, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação, 

aplicando-se, por via de consequência, o disposto nos incisos 

XV e XXVII do artigo 2º do mesmo diploma legal. Após o trânsito 

em julgado, não ocorrendo a devolução, oficiar pessoalmente o 

prefeito atual para inscrição do débito na dívida ativa do 

Município, fixando-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias para 

informar a esse Tribunal as providências adotadas, sob pena de 

aplicação da multa prevista no artigo 104, III, da referida Lei 

Complementar sem prejuízo de comunicação ao Ministério Público 

Estadual. Autorizo vista e extração de cópias no Cartório do 

Corpo de Auditores, observadas as cautelas de estilo. Publique-

se. 

C.A., 07 de janeiro de 2015. 

VALDENIR ANTONIO POLIZELI 

AUDITOR 


