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ESTADO DO MARANHÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Processo nº 1415/2021
Jurisdicionado: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE FERRER
Natureza: Consulta
Responsável: José Raimundo Cardoso Gomes (029.407.713-83).
Parecer nº 240/2021/ GPROC4/DPS

 

Exmo. Senhor Relator,

Vem a este Parquet, por força do art. 110, inc. III, da LOTCE/MA c/c art. 124, inc. VII, do RITCE/MA, para exame e parecer, CONSULTA formulada
pelo Senhor José Raimundo Cardoso Gomes, Presidente da Câmara Municipal de São Vicente Férrer, em que questiona a possibilidade de concessão
de aumento, a título de reajuste salarial aos vereadores, para vigorar no ano de 2021.

A questão indagada pela Consulente foi devidamente examinada pela Unidade Técnica, que consubstanciou sua resposta no Relatório de Instrução nº
702/2021-NUFIS 1, na forma que segue:

 

5. Proposta de Encaminhamento

Em vista das questões que foram tratadas, submetem-se os autos à consideração superior, com espeque no art. 153, II, do Regimento Interno, propondo:

a) conhecer da presente Consulta, uma vez que formulada por autoridade que possui legitimidade para tanto, acerca da aplicabilidade, em tese, de
dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria de competência deste Tribunal, de modo que se encontram satisfeitos os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 269 do Regimento Interno c/c art. 59, inciso I e §1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (LOTCE/MA);

b) com base no art. 1º, inciso XXI, da Lei 8.258/2005, responder ao consulente que:

b.1) o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, não sendo possível proceder-
se a sua fixação, alteração ou reajuste para ter efeito no curso da legislatura vigente, admitindo-se apenas a revisão, em respeito ao princípio da
anterioridade, devendo-se observar os preceitos contidos nos incisos VI e VII do art. 29, no art. 29-A e art. 37, X, todos da Constituição Federal;

b.2) na ausência de dispositivo na respectiva Lei Orgânica Municipal que defina a data-limite para a fixação dos subsídios dos Vereadores, Prefeito,
Vice-prefeito e Secretários, o marco temporal limite será a data das eleições municipais, em decorrência dos princípios da impessoalidade e da
moralidade, insculpidos no art. 37 da Constituição Federal;   

b.3) ultrapassada a data-limite sem a aprovação de ato normativo apropriado fixando o subsídio dos agentes políticos municipais para a legislatura
subsequente, deve-se utilizar o valor dos subsídios aprovados para a legislatura anterior, uma vez que os atos normativos só deixam de produzir efeito
quando são revogados, alterados, ou quando possuem efeito temporal. Assim, se o ato normativo que fixou o subsídio dos Vereadores, Prefeito, Vice-
prefeito e Secretários não foi revogado, alterado ou não possuir cláusula de vigência temporal (limitada no tempo), ele está em plena vigência e como
tal é o instrumento normativo que deve ser aplicado;

b.4) excepcionalmente, em respeito ao regime fiscal provisório previsto na Lei Complementar 173/2020, para a legislatura 2021-2024, os subsídios
eventualmente fixados pela respectiva Câmara Municipal para Vereadores, Prefeito, Vice-prefeito e Secretários municipais, somente poderão produzir
efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022, restando vedada qualquer cláusula de retroatividade, nos termos o art. 8º, caput, incisos e §3º do
referido diploma legal;

b.5) caso a Câmara Municipal tenha fixado os subsídios dos agentes políticos municipais antes de 27 de maio de 2020, o novo valor poderá produzir
efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021, em razão da ressalva constate no inciso I, in fine, do art. 8º, da Lei Complementar 173/2020;

b.6) no curso da legislatura é possível proceder-se à revisão dos subsídios recebidos pelos agentes políticos municipais, para compensar os efeitos da
inflação acumulada num período de, no mínimo, doze meses que a antecederem, devendo-se para tanto observar os preceitos contidos no art. 29, incisos
V, VI e VII, no art. 29-A, caput e § 1º, ambos da Constituição Federal, no art. 19, inciso III, no art. 20, inciso III, nos incisos do art. 21 e nos arts. 70 e
71, todos da Lei Complementar 101/2000 e no art. 8º, caput, e incisos, da Lei Complementar 173/2020;

b.7) excepcionalmente, em razão do regime fiscal provisório estatuído pela Lei Complementar 173/2020 (art. 8º, caput, e incisos), eventual revisão dos
subsídios recebidos pelos agentes políticos municipais deve ser feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de sorte que
o ato de recomposição da perda do valor aquisitivo da moeda somente poderá produzir efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2022;

b.8) a fixação do subsídio dos vereadores que não atenderem às exigências e limites constitucionais e legais serão considerados nulos de pleno direito,
constituindo irregularidade grave que pode ensejar o julgamento irregular da prestação de contas do gestor responsável, com a possibilidade de
imputação de débito correspondente ao montante auferido ilegalmente a maior pelos vereadores;

c) recomendar ao consulente, caso haja interesse em outras consultas, que atenda integralmente os arts. 59 e 60, da Lei nº 8.258/2005, sob pena de não
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conhecimento, conforme entendimento desta Corte de Contas presente na Decisão PL-TCE/MA nº 140/2019, processo nº 9563/2018 - TCE;

d) alerta-se que tramita no Tribunal outros quatro processos com idêntica causa de pedir e pedido ao dos presentes autos. Cuida-se dos processos nºs
6863/2020 e 895/2021, cujo relator é o Conselheiro José de Ribamar Caldas Furtado; do processo nº 259/2021, de relatoria do Conselheiro Edmar
Serra Cutrim; e, por fim, do processo 803/2021, que tem o Conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira como relator. Diante dessa situação, como
os processos já foram distribuídos, restando difícil a reunião deles na atual fase em que se encontram, para distribuição a um único relator, sugere-se,
com supedâneo no art. 4º da LINDB, a aplicação da analogia para efeito de pautar o julgamento dos feitos em conexão para a mesma sessão, ainda que
com diversidade de relatores, com vista a evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, tudo em
respeito ao que previsto no art. 144 do Regimento Interno.

d) encaminhar cópia do Relatório, Voto e Decisão que vierem a ser prolatados à autoridade consulente;

 

Isto posto, sem mais acrescentar, opino que a Consulta seja respondida nos termos do Relatório de Instrução n° 702/2021-NUFIS 1.

 

É o parecer.

São Luís-MA, 07 de Abril de 2021.

Assinado Eletronicamente Por:

Douglas Paulo da Silva
Procurador de Contas

Em 07 de Abril de 2021 às 08:07:33


