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5ª Controladoria Técnica 

 

INSTRUÇÃO TÉCNICA CONCLUSIVA 
ITC 297/2012 

 
 

PROCESSO: 1695/11 (Volume I) 

ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA 

EXERCÍCIO: 2010 

AGENTE RESPONSÁVEL: JOSÉ ALBERTO VALIATI 

CPF: 838.581.567-87 
Endereço: Inhaúma, Zona Rural, Iconha - ES, CEP: 
29.280-000 Fone: (028) 9946-9399/9258-6757 

CONSELHEIRO RELATOR: JOSÉ ANTONIO PIMENTEL 

VENCIMENTO DAS CONTAS:  29/03/2012 

 

Tratam os autos da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Iconha, 

referente ao exercício de 2010, sob responsabilidade do Sr. José Alberto Valiati – 

Presidente da Câmara Municipal/2010. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Esta Prestação de Contas Anual - exercício de 2010 – foi encaminhada a este 

Tribunal de Contas, conforme protocolo nº 3026 de 29/03/2011 (f. 01), analisada pelo 

corpo técnico conforme Relatório Técnico Contábil nº 175/2011 (f. 170-184). 

Adotando o mesmo entendimento, manifestaram-se o Coordenador da 5ª 

Controladoria Técnica, Marcos Antônio Souza Pazzini (ITI nº 670/2011, f. 207-208) e 

o Conselheiro Relator, José Antônio Pimentel (f. 213). 

Nesse sentido, foi o Sr. José Alberto Valiati citado (Termo de Citação nº 920/2011, f. 

215), conforme Decisão Preliminar TC nº 501/2011, de 18/08/2011 (f. 214). Em 

resposta, o Sr. José Alberto Valiati encaminhou documentos e justificativas, anexadas 

às folhas 224-234. 

Em seguida vieram os autos a esta 5ª Controladoria Técnica para manifestação 

conclusiva, efetuada a seguir. 
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2. INDICATIVOS DE IRREGULARIDADES ABORDADOS NO RTC 175/2011 

E NA ITI 670/2011 

2.1. QUANTO À CITAÇÃO: 

2.1.1. Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrim onial (item 4.1.1 do RTC 

175/2011) 

Base Normativa: Art. 1º, § 1º, da Lei Complementar 101/2000 - LRF. 

Na apuração do resultado financeiro, constatou-se que o Ativo Financeiro foi menor 

que o Passivo Financeiro; gerando um déficit financeiro no valor de R$ 9.030,24, 

como se demonstra a seguir: 

RESULTADO FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL R$  (9.030,24) 
 
Ativo Financeiro R$ 0,00 
(-) Passivo Financeiro R$ 9.030,24 
(=) Déficit Financeiro R$ (9.030,24) 

Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14 (f. 30). 

 

Segue a composição do Passivo Financeiro: 

Restos a Pagar Processados - Diversos R$ 273,90 
Restos a Pagar Processados - Pessoal R$ 8.666,34 
Depósitos e Cauções R$ 90,00 
Total do Passivo Financeiro R$ 9.030,24 

Fonte: Balanço Patrimonial – Anexo 14 (f. 30). 

 

 

Justificativa 

Após citação, o Gestor encaminhou, a esta Corte de Contas, a Portaria nº 008/11, 

que anula Restos a Pagar e Depósitos do exercício de 2008, relação de Restos a 

Pagar Processados/2008, Balanço Patrimonial/2008, listagem de pagamentos de 

Depósitos e Cauções/2008, listagem de arrecadação de receitas de Depósitos e 

Cauções/2008; e as seguintes justificativas (f. 224-225 e 229-234): 
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[...] Durante a análise constatamos que a execução orçamentária de 2010 
não gerou  esse Déficit Financeiro, sendo que o mesmo é originário do 
Balanço Patrimonial de 2008, [...]. 

O Déficit foi apurado na PCA de 2008 pelo TCEES através do Relatório 
Técnico Contábil RTC 27/2010 (Fls 229) no valor de R$ 9.147,98 e após 
justificativas apresentada pelo defendente sobre os valores deficitários de 
2008 o TCEES emitiu Acórdão TC 212/2010 juntamente com o Relatório 
Técnico Contábil 27/2009, ITC 1465/2010 pela "quitação ao responsável" 
julgando regulares as contas analisadas do exercício de 2008 e apenas 
recomendando ao atual gestor de 2009 que preceda a adequação nos 
exercício seguintes de 2010 para abertura de Créditos Adicionais 
Suplementares através de Decreto do Executivo. 

Em nenhum momento durante a análise do TCEES sobre a PCA 2008 foi 
recomendado aos gestores futuros que proceda a anulação dos Restos a 
Pagar Processados (Diversos e Pessoal) bem como a anulação do valor 
registrado na conta de Depósitos, valores esses que foram analisados pelo 
TCEES. 

Na análise da PCA de 2010 o valor do Ativo Financeiro está menor que o 
Passivo Financeiro gerando um Déficit Financeiro. Com o objetivo de 
regularizar a possível irregularidade o Presidente da Câmara Municipal de 
Iconha o Sr. José Alberto Valiati exercício 2009-2010 solicitou ao setor 
contábil da Câmara Muncipal de Iconha, através do atual Presidente o 
Senhor José Carlos Checon a anulação através de Ato Oficial dos Restos a 
Pagar Processados e do valor inscrito em Depósitos no exercício de 2011. 

Vale ressaltar que a anulação dos saldos não é de responsabilidade do ex-
presidente o Sr. José Alberto Valiati bem como não é de responsabilidade do 
atual presidente o Sr. José Carlos Checon, sendo que na execução 
orçamentária/financeiro dos exercícios de 2009 a 2011 não apresentam 
Déficit Financeiros. A anulação dos saldos esta embasada na emissão do 
Acórdão TC 212/2010 do Processo TC 3937/2009 que julgaram regulares a 
PCA de 2008 da Câmara Municipal de Iconha, ano em que foi constatado e 
justificado o Déficit Financeiro. 

 

Análise documental 

Verifica-se que o déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial/2010 (f. 30), no 

valor de R$ 9.030,24, originou-se no exercício de 2008, conforme evidenciado no 

Balanço Patrimonial/2008 (f. 231). 

Esse indicativo de irregularidade foi apontado no Relatório de Auditoria Ordinária nº 

114/2009, referente ao exercício de 2008 (Processo 3937/2009, item 5.6, I – 

Despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres de 2008 sem suficiente 

disponibilidade financeira – processo apensado ao Proc. TC 2010/2009). 

Assim, foi o então Presidente da Câmara, Sr. Jadir Soares Pereira, citado por este 

Tribunal de Contas. Em sua defesa alegou que o valor de R$ 12.365,19, apurado pela 

equipe de auditoria, como despesas liquidadas a pagar sem suficiência de caixa, 

refere-se às despesas regularmente liquidadas e  pagas  no exercício de 2008, mas 
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que por falha do setor de contabilidade, por ocasião do fechamento do balanço, os 

respectivos empenhos e liquidações foram transcrito s em duplicidade, 

indicando, equivocadamente, saldos a pagar (Processo 2010/2009, apenso 

3937/2009, ITC 1465/2010, f. 261). 

Na análise das justificativas apresentadas pelo então Presidente da Câmara, Sr. Jadir 

Soares Pereira, a área técnica deste Tribunal se manifestou nas folhas 261-264 

(Processo 2010/2009, apenso 3937/2009, ITC 1465/2010):  

Analisando as justificativas apresentadas e os documentos juntados a estes 
autos, constata-se que de fato, dos R$ 12.365,19 apontado como inscritos 
em restos a pagar sem suficiência de caixa, R$ 8.666,34, ficou claramente 
comprovado a regularidade da liquidação e pagamento no exercício de 2008, 
conforme demonstrado a seguir: 

 

Empenho  Liquidação Pagamento  

Nº Nº data data despesa valor Doc. fl. 

96 101 27/03/08 9/5/08 INSS – abril/08 - 
Comissionados 

576,40 108 

98 103 27/03/08 19/5/08 IPACIC – ABRI/2008 - 
servidor 

93,94 109 

122 132 11/04/08 9/5/08 INSS – abril/08 - 
autónomo -  

86,42 110 

148 157 28/04/08 9/5/08 INSS – abril/08 - 
vereadores 

4.832,74 111 

150 159 28/04/08 9/5/08 INSS – abril/08 - 
comissionados 

2.569,84 112 

151 161 28/04/08 9/5/08 INSS – abril/08 - 
comissionados 

507,00 113 

Total da despesa liquidada e paga em 2008 e devidam ente comprovada 8.666,34  
 

[...] 

Desta forma, considerando o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
referente o saldo das contas da Câmara Municipal1, devolvido 
antecipadamente à Prefeitura Municipal de Iconha, em setembro de 2008, 
informado na defesa apresentada, e confirmado no balanço financeiro, às fl. 
28 deste processo, como também na Prestação de Contas Anual da 
Prefeitura, Proc. TC nº 1875/09; a pouca relevância material que restou a 
pagar no exercício seguinte, o valor de R$ 273,90 e que as justificativas 
apresentadas são procedentes e suficientes, sugiro relevar o indicativo de 
irregularidade  apontado. 

 

Dessa forma, o Plenário deste Tribunal de Contas decidiu por julgar Regulares as 

Contas referentes ao exercício de 2008, emitindo o Acórdão 212/2010. 

                                                           
1 Lei Orgânica do Município de Iconha 

Art. 14 – À mesa, dentre outras atribuições, compete: 

(...) 
VI - devolver aos cofres municipais o saldo de suas contas, no final do exercício; 
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Diante do exposto e considerando as anulações realizadas no exercício de 2011, no 

montante R$ 9.030,24, por meio da Portaria 008/11; conclui-se pela 

REGULARIDADE  deste item. 

 

 

2.1.2. Pagamento indevido de verba remuneratória ao  Presidente da Câmara, 

gerando extrapolação do teto individual (item 5.3.1 .1 do RTC 175/2011) 

Base Normativa: Art. 29, inciso VI, alínea b, e art. 39, § 4º, da CF/88; e Art. 3º, da 

Instrução Normativa nº 026, de 20/05/2010, do TCEES. 

Na análise técnica inicial, verificou-se, no período de janeiro a outubro/2010, o 

pagamento de verba indenizatória ao Presidente da Câmara, no valor mensal de 

R$1.000,00. 

Remuneração Paga a maior ao Presidente da Câmara 

Mês 
Subsídio 
Pago pela 
Câmara 

Verba 
Indenizatória 

Paga 

Total da 
Remuneração 

Paga 

Limite para 
Subsídio, 
conforme 

CF/88 

Valor Pago 
a Maior 

jan/10        3.715,20           1.000,00          4.715,20         3.715,20      1.000,00  
fev/10        3.715,20           1.000,00          4.715,20         3.715,20      1.000,00  
mar/10        3.715,20           1.000,00          4.715,20         3.715,20      1.000,00  
abr/10        3.715,20           1.000,00          4.715,20         3.715,20      1.000,00  
mai/10        3.715,20           1.000,00          4.715,20         3.715,20      1.000,00  
jun/10        3.715,20           1.000,00          4.715,20         3.715,20      1.000,00  
jul/10        3.715,20           1.000,00          4.715,20         3.715,20      1.000,00  

ago/10        3.715,20           1.000,00          4.715,20         3.715,20      1.000,00  
set/10        3.715,20           1.000,00          4.715,20         3.715,20      1.000,00  
out/10        3.715,20           1.000,00          4.715,20         3.715,20      1.000,00  
nov/10        3.715,20            3.715,20         3.715,20               -    
dez/10        3.715,20            3.715,20         3.715,20               -    
TOTAL      44.582,40         10.000,00         54.582,40       44.582,40    10.000,00  

Fonte: Ficha Financeira de José Alberto Valiati (f. 142). 
VRTE de 2010: R$ 2,0074 
 

Quanto à possibilidade de concessão de verba indenizatória ao Presidente da 

Câmara, nossa Carta Magna dispõe em seu artigo 39, § 4º: 

Art. 39. omissis 
[...] 
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de 
Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única , vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, 
o disposto no art. 37, X e XI. (gn) 
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Depreende-se, do artigo supra, a vedação expressa de qualquer espécie 

remuneratória aos detentores de mandato eletivo, que não seja aquela fixada por 

subsídio em parcela única. 

Constata-se, no Relatório de Auditoria Ordinária nº 182/2010 referente aos atos de 

gestão do exercício de 2009 da Câmara Municipal de Iconha, que o pagamento de 

verba indenizatória ao Presidente da Câmara foi tratado como indicativo de 

irregularidade (Proc. TC 6325/2010, f. 11-14). Contudo, a 5ª Controladoria Técnica se 

manifestou de forma diversa (MTP 31/2011, f. 420-423), excluindo tal indicativo de 

irregularidade da Instrução Técnica Inicial. 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo regulamentou a possibilidade de 

recebimento de verba indenizatória pelo Presidente das Câmaras Municipais, através 

da Instrução Normativa nº 003, de 19/02/2008; conforme o exposto: 

Art. 3º Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
poderá o Presidente da Câmara de Vereadores, além dos subsídios pagos a 
todos os vereadores, receber valor especificado como verba 
indenizatória , compatível com as responsabilidades e a carga extra, 
decorrente do exercício das funções representativa e administrativa, desde 
que conste do instrumento legal que fixou os subsídios para a legislatura. 
(grifo nosso) 
 

Posteriormente, revendo a impropriedade da norma regulamentar de sua 

competência, o TCEES editou a Instrução Normativa nº 026, de 20/05/2010, 

permitindo apenas a fixação de subsídio diferenciado, da seguinte forma: 

Art. 3º. Para o Presidente de Câmara Municipal poderá ser fixado subsídio 
diferenciado, em razão do exercício das funções representativa e 
administrativa, observados, contudo, os limites constitucionais e legais. 

 

Nota-se, diante da exposição dessas normas regulamentares, que o pagamento de 

subsídio diferenciado para Presidente de Câmara Municipal foi amparado de forma 

diversa por este Tribunal de Contas. 

O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo já analisou a matéria nos seguintes 

julgados: Acórdão TC-069/2008 – Câmara de Anchieta; Acórdão TC-114/2008 – 

Câmara de Mantenópolis; Acórdão TC-491/2008 – Câmara de Serra; Acórdão TC-

354/2009 – Câmara de Vitória; Acórdão TC-435/2009 – Câmara de Ecoporanga; 

Acórdão TC-482/2009 – Câmara de Águia Branca; Acórdão TC-064/2010 – Câmara 

de Muqui e Acórdão TC-151/2010 – Câmara de Divino São Lourenço. 
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Nesses julgados o plenário do TCEES desconsiderou as impropriedades nos 

pagamentos de verba indenizatória aos Presidentes das Câmaras Municipais, com 

amparo no princípio da segurança jurídica, assim como no princípio da razoabilidade, 

não responsabilizando os gestores públicos pela prática de atos administrativos 

amparados pela IN nº 003/2008, elaborada pelo próprio Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo. 

Considerando que o princípio da segurança jurídica deve reger a relação entre o 

Órgão de Controle Externo e seus jurisdicionados, o que resulta na análise razoável 

do caso e na mitigação dos efeitos do ato administrativo praticado, para não apenar o 

jurisdicionado pela conduta que outrora o próprio TCEES considerou cabível; 

consideramos que o pagamento da verba indenizatória, nos meses de janeiro a 

maio/2010, no valor total de R$ 5.000,00, encontra respaldo na IN nº 003/2008 deste 

Tribunal. 

Entretanto, o pagamento da verba indenizatória, nos meses de junho a outubro/2010, 

no valor total de R$ 5.000,00, contraria a IN nº 026, de 20/05/2010, que permite 

apenas a fixação de subsídio diferenciado; observando-se os limites constitucionais e 

legais. Assim, tal valor, correspondente a 2.490,78 VRTE’s, é passível de 

ressarcimento, caso não seja devidamente justificado. 

 

 

Justificativa 

Após citação, o Gestor alegou em sua defesa (f. 226-227): 

Analisando as IN 003/2008 e IN 026/2010 constatamos que durante o 
exercício de 2009/2010 houve uma discussão sobre o pagamento de verba 
indenizatória considerando que no exercício de 2010 após a edição da IN 
026/2010 seria permitido apenas a fixação de subsídio diferenciado, da 
seguinte forma: 

Art.3°. Para presidente de Câmara Municipal poderá ser fixado 
subsídio diferenciado, em razão do exercício das funções 
representativa e administrativa, observando, contudo, os limites 
constitucionais. 

O art. 3° da IN 016/2010, estabelece que o valor para presidente da Câmara 
poderá ser fixado subsídio diferenciado. Dessa forma os Vereadores do 
Município de Iconha não poderia em maio de 2010 estar alterando os artigos 
da 508/2008, que em seu art. 1 ° fixou o subsídio m ensal dos Vereadores 
para a legislatura 2009/2012, pois os mesmos estariam legislando em 
causa própria. 

Dessa forma, a Câmara Municipal de Iconha manteve o pagamento da 
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Verba de Representação do Presidente até o mês de outubro de 2010, 
suspendendo a mesma no mês de novembro e dezembro com o objetivo de 
manter o Limite de 70% do duodécimo com gasto de pessoal, além de estar 
discutindo com a Assessoria Jurídica da Câmara Municipal a forma de fixar o 
subsídio diferenciado para a próxima legislatura. 

Conforme antes referido, verificamos que no art. 59, III da Lei Complementar 
Estadual n° 32/93 estabelece que as contas serão ju lgadas IRREGULARES, 
quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: grave infração a 
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional ou patrimonial; injustificado dano ao erário, decorrente de ato 
ilegal, ilegítimo, ímprobo ou antieconômico, e desfalque, desvio de dinheiros, 
bens ou valores públicos. 

Entendemos que o Ex-Presidente da Câmara Municipal, que máxime, poderia 
o Parecer Prévio do Tribunal de Contas, recomendar a que as contas do 
fossem julgadas REGULARES COM RESSALVA, a teor do art. 59, II da 
mencionada LC 32/93, que estabelece que as contas devem ser julgadas 
regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer 
falha de natureza formal, ou ainda, a prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo 
ou antieconômico que não seja de natureza grave e que não represente 
injustificado dano ao erário. 

 

 

Análise documental 

A Lei Municipal nº 505/2008, de 29/09/08 (f. 78-79), em seu art. 1º, fixou o subsídio 

mensal dos Vereadores, para a legislatura 2009/2012, em 30% do subsídio dos 

Deputados Estaduais. Em seu art. 2º, fixou como verba indenizatória mensal do 

Presidente da Câmara, o valor de R$ 1.000,00, em razão de suas atribuições. 

A população do Município de Iconha, segundo censo IBGE de 2010, é de 12.514 

habitantes, o que determina o limite máximo de 30% do subsídio dos Deputados 

Estaduais para o subsídio dos Vereadores. 

Dessa forma, o limite máximo individual do subsídio a ser pago aos vereadores é de 

R$ 3.715,20, correspondente a 30% de R$ 12.384,00, que foi o subsídio pago aos 

Deputados Estaduais, no exercício de 2010 (Lei Estadual nº 8.520/07). 

Assim, temos que o presidente da Câmara ultrapassou o limite máximo individual em 

R$ 1.000,00 por mês; perfazendo, de janeiro a outubro de 2010, o montante de 

R$10.000,00 (R$ 1.000,00 x 10 meses).  

Quanto à possibilidade de concessão de verba indenizatória ao Presidente da 

Câmara, a Constituição Federal/1988, em seu artigo 39, § 4º, veda o acréscimo de 

qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 

espécie remuneratória.  Vejamos: 
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Art. 39. omissis 
[...] 
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de 
Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados 
exclusivamente por subsídio fixado em parcela única , vedado o 
acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abon o, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória , obedecido, em qualquer 
caso, o disposto no art. 37, X e XI. (gn) 

 

No entanto, o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo regulamentou a 

possibilidade de recebimento de verba indenizatória pelo Presidente das Câmaras 

Municipais, através da Instrução Normativa nº 003, de 19/02/2008; conforme o 

exposto: 

Art. 3º Observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
poderá o Presidente da Câmara de Vereadores, além dos subsídios pagos a 
todos os vereadores, receber valor especificado como verba 
indenizatória , compatível com as responsabilidades e a carga extra, 
decorrente do exercício das funções representativa e administrativa, desde 
que conste do instrumento legal que fixou os subsídios para a legislatura. 
(grifo nosso) 
 

Posteriormente, revendo a impropriedade da norma regulamentar de sua 

competência, o TCEES editou a Instrução Normativa nº 026, de 20/05/2010, 

permitindo apenas a fixação de subsídio diferenciado, da seguinte forma: 

Art. 3º. Para o Presidente de Câmara Municipal poderá ser fixado subsídio 
diferenciado, em razão do exercício das funções representativa e 
administrativa, observados, contudo, os limites constitucionais e legais. 

 

Nota-se, diante da exposição dessas normas regulamentares, que o pagamento de 

subsídio diferenciado para Presidente de Câmara Municipal foi amparado de forma 

diversa por este Tribunal de Contas. 

Considerando que o princípio da segurança jurídica deve reger a relação entre o 

Órgão de Controle Externo e seus jurisdicionados, o que resulta na análise razoável 

do caso e na mitigação dos efeitos do ato administrativo praticado, para não apenar o 

jurisdicionado pela conduta que outrora o próprio TCEES considerou cabível; no RTC 

175/2011 foi considerado que o pagamento da verba indenizatória, nos meses de 

janeiro a maio/2010, no valor total de R$ 5.000,00, encontra respaldo na IN nº 

003/2008 deste Tribunal. 

Entretanto, o pagamento da verba indenizatória, nos meses de junho a outubro/2010, 

no valor total de R$ 5.000,00, correspondente a 2.490,78 VRTE’s, foi objeto do Termo 

de Citação nº 920/2011, pois contraria a IN nº 026, de 20/05/2010, que permite 
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apenas a fixação de subsídio diferenciado; observando-se os limites constitucionais e 

legais.  

Tendo em vista que o Gestor não anexou aos autos o comprovante de ressarcimento 

das verbas indenizatórias recebidas, referentes aos meses de junho a outubro/2010, 

conclui-se pela IRREGULARIDADE  deste item, cabendo ao Gestor ressarcir ao 

erário público o valor de R$ 5.000,00, correspondente a 2.490,78 VRTE’s. 

 

 

3. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

 

3.1. DESPESAS COM PESSOAL 

Base Legal: Artigos 20 e 22 da Lei Complementar 101/00. 

Constata-se, a partir da análise dos dados encaminhados, que o Poder Legislativo se 

manteve abaixo dos limites legal e prudencial estabelecidos nos artigos 20, inciso 

III, alínea “a” e 22, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000, conforme 

demonstrado na tabela a seguir: 

Demonstrativo de Despesa com Pessoal – Poder Legisl ativo 
PODER LEGISLATIVO 

Total da despesa líquida com pessoal  727.082,58 
Receita corrente líquida – RCL  22.793.674,21 
% do total da despesa líquida com pessoal sobre a R CL 3,19% 
Limite legal (alínea “a” do inciso III do art. 20 da LRF) - <6%> 1.367.620,45 
Limite prudencial (§ único do art. 22 da LRF) - <5,7%>  1.299.239,43 
Fonte: PCA/2010 da Prefeitura e da Câmara. 

 

3.2. GASTO TOTAL COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES 

Base Legal: Art. 29, inciso VII, da Constituição Federal/1988. 

Conforme evidenciado a seguir, a Câmara Municipal cumpriu o limite constitucional 

de gastos com o total de subsídios pagos aos vereadores, estando abaixo do limite 

imposto pelo art. 29, inciso VII, da Constituição Federal/1988 (não ultrapassou os 

cinco por cento da receita do município), como segue: 
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Gasto total com subsídios de vereadores 

DESCRIÇÃO R$ 
Limitação Total  
Receitas Municipais não Vinculadas – Base Referencial Total 21.320.740,00 

% Máximo de Comprometimento com Subsídios 5,00% 

Limite Máximo de Gastos com Subsídios Totais 1.066.037,00 

Aplicação Total  
Gasto Total com Subsídios dos Vereadores 411.241,60 

Limite Máximo de Gastos com Subsídios Totais 1.066.037,00 

Aplicação em Atenção ao Limite Constitucional (654.795,40) 
 Fonte: PCA/2010 da Prefeitura e da Câmara. 
 

 

3.3. GASTO INDIVIDUAL COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES 

Base Legal: Art. 29, inciso VI, alínea b, da Constituição Federal/1988 (redação dada 

pela EC 25/2000) e Lei Municipal nº 505/2008. 

Da análise da Ficha Financeira Detalhada Individual (f. 141-149), verificou-se que o 

subsídio mensal percebido pelos Edis, no exercício de 2010, foi de R$ 3.715,20; 

estando em conformidade  com o limite constitucional e com a Lei Municipal nº 

505/2008, conforme demonstrado a seguir. Observou-se que o Presidente da Câmara 

recebeu, nos meses de janeiro a outubro/2010, um valor excedente mensal de 

R$1.000,00 (f. 142), pertinente à verba indenizatória, que foi tratada no item 2.1.2. 

Gasto Individual  com subsídios de Vereadores 
DESCRIÇÃO R$ 

Limitação Individual  
Subsídio do Deputado Estadual - Base Referencial Individual 12.384,00 

% Máximo de Correlação com Subsídio do Dep. Estadual 30,00% 

Limite Máximo Perceptível para Subsídio de cada Vereador 3.715,20 

Aplicação Total  
Gasto Individual com Subsídios dos Vereadores 3.715,20 

Limite Máximo Perceptível para Subsídio de cada Vereador 3.715,20 

Aplicação em atenção ao Limite Constitucional (0,00) 
 Fonte: PCA/2010. 

 

 

3.4. GASTOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PODER LEGISLATIVO 

Base Legal: Art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal/1988 (redação dada pela EC 

25/2000. 
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Do exame dos números demonstrados pela Câmara em sua PCA, constatou-se que a 

despesa com folha de pagamento, incluído os subsídios dos vereadores, no exercício 

de 2010, totalizou R$ 626.470,31, que, ao ser confrontado com o limite determinado 

constitucionalmente resultou em cumprimento  ao ditame da CF/88, como 

evidenciamos na tabela a seguir: 

Gastos com folha de pagamento 
DESCRIÇÃO R$ 

Limite  
Total de Duodécimos (Repasses) Recebidos no Exercício 1.073.794,56 

% Máximo de Gasto com Folha de Pagamento 70,00% 

Limite Máximo Permitido de Gasto com a Folha de Pagamento 751.656,19 

Aplicação  
Total da Despesa Legislativa com Folha de Pagamento 626.470,31 
Limite Máximo Permitido Gasto com a Folha de Pagamento 751.656,19 
Aplicação em Atenção ao Limite Constitucional (125.185,88) 
Fonte: PCA/2010. 

 

 

3.5. GASTO TOTAL DO PODER LEGISLATIVO  

Base Legal: Art. 29- A, inciso I (redação dada pela EC 58/2009). 

Em observância às disposições contidas no regramento constitucional retrocitado, foi 

realizado o cálculo concernente ao limite máximo permitido de gasto para o Poder 

Legislativo do Município em comento, a fim de compará-lo ao montante gasto em 

2010, que totalizou R$ 1.058.215,79. O valor total gasto esteve abaixo  do limite 

constitucional fixado para a referida despesa, como demonstrado a seguir: 

Gasto total do Poder Legislativo  
DESCRIÇÃO R$ 

Limite  
Receitas Tributárias e Transferências de Impostos – Exercício Anterior 15.330.672,44 

% Máximo de Gasto do Legislativo - cfe dados populacionais 7,00% 

Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos 1.073.147,07 
Aplicação  
Gasto Total do Poder Legislativo, exceto Inativos 1.058.215,79 

Saldo Financeiro a ser Deduzido do Gasto Total (*) 0,00 

Limite Máximo Permitido de Gastos do Poder - exceto Inativos 1.073.147,07 

Aplicação em Atenção ao Limite Constitucional  (14.931,28) 
Fonte: PCA/2009 e PCA/2010. 
(*) Conforme Parecer em Consulta nº 11/2002 
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3.6. GASTOS EM FINAL DE MANDATO (ART. 42 DA LRF) 

Base Legal: Artigo 42 da Lei 101/00. 

Tendo como fonte de informações o Balancete de Verificação Contábil de abril/2010, 

extraído do sistema SISAUD, em 20/07/2011, e o balanço patrimonial de 31/12/10 (f. 

30), verificou-se que houve cumprimento  ao art. 42 da Lei 101/00, conforme 

demonstrado a seguir: 

Gastos no final do mandato 
PRIMEIRO QUADRIMESTRE/2010  
DISPONÍVEL EM 30/04/2010 53.514,57 
ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS EM 30/04/2010 36.272,04 
SUFICIÊNCIA DE CAIXA PARA OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 17.242,53 
  
SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRES/2010  
DISPONÍVEL EM 31/12/2010 0,00 
ENCARGOS E DESPESAS COMPROMISSADAS EM 31/12/2010 9.030,24 
INSUFICIÊNCIA DE CAIXA EM 31/12/2010 9.030,24 
Fonte: PCA/2010 e Balancete de Verificação Contábil de abril/2010, extraído do SISAUD. 

 

A insuficiência de Caixa, no valor R$ 9.030,24, demonstrada nesta tabela, foi 

analisada no item 2.1.1 desta instrução como “Déficit Financeiro apurado no Balanço 

Patrimonial” e decorre de compromissos assumidos em exercícios anteriores ao de 

2010. Portanto, não acarretou descumprimento ao art. 42 da Lei 101/00 – LRF. 

 

 

4. RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 

Tendo em vista que o jurisdicionado cumpriu os prazos de encaminhamento dos 

relatórios a esta Corte de Contas, e que não houve necessidade de emissão de 

alerta, não foi formalizado processo referente à gestão fiscal. 

 

 

5. RELATÓRIO DE AUDITORIA 

Conforme informações prestadas na f. 237 deste processo, esta Câmara não foi 

selecionada para realização de auditoria ordinária no exercício de 2010, conforme 

Plano Anual Consolidado de Auditorias Ordinárias PAA 2011 (aprovado na 4ª Sessão 

Ordinária de 13/01/2011) e sorteio realizado na 10ª Sessão Ordinária, em 03/02/2011. 
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Também não foram identificados processos que possam refletir no julgamento da 

presente Prestação de Contas. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

Considerando que o Gestor da Câmara Municipal de Iconha, Sr. José Alberto Valiati, 

atendeu ao Termo de Citação emitido por este Tribunal e encaminhou sua defesa; 

Considerando que as justificativas apresentadas não foram suficientes para elidirem o 

indicativo de irregularidade apontado neste relatório, no item 2.1.2: 

2.1.2. Pagamento indevido de verba remuneratória ao Presidente da Câmara, 

gerando extrapolação do teto individual (Art. 29, inciso VI, alínea b, e art. 39, § 4º, da 

CF/88; e Art. 3º da Instrução Normativa nº 026, de 20/05/2010, do TCEES); 

Opinamos, quanto ao aspecto técnico-contábil, pela IRREGULARIDADE da 

Prestação de Contas relativa ao exercício de 2010, da Câmara Municipal de Iconha, 

sob a responsabilidade do Sr. José Alberto Valiati; nos termos do art. 59, inciso III, da 

LC nº 32/93 e alterações posteriores; cabendo o ressarcimento do valor de 

R$5.000,00, correspondente a 2.490,78 VRTE’s. 

 

 

À Consideração Superior. 

 

Vitória, 16 de janeiro de 2012. 

 

 

Adriane de Paiva Lima 
Controladora de Recursos Públicos 
Matrícula: 203.104 
CRC-ES 8.399/0-6 

                                                                                                                                           


