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TCE inicia curso de
pós-graduação em
Auditoria de
Obras Públicas

A Escola de Contas e Gestão (ECG) do Tribunal de Contas do

Estado do Rio de Janeiro iniciou, em agosto, o curso de pós-

graduação lato sensu Auditoria em Obras Públicas, numa parce-

ria com a Pontifícia Universidade Católica (PUC). É a quarta tur-

ma de cursos de pós-graduação oferecidos pela ECG desde sua

criação, em agosto de 2005. O objetivo principal é promover a

atualização e o aperfeiçoamento de engenheiros e arquitetos do

TCE-RJ.

Com a criação da Subsecretaria de Auditoria e Controle de Obras

e Serviços de Engenharia (SSO), setor do Controle Externo do

Tribunal, esses profissionais passaram a acompanhar e realizar

auditorias das obras públicas, adotando enfoques baseados não

mais na fiscalização por mera verificação de preços e quantida-

des, mas também na qualidade de execução, especificações,

obediência a normas técnicas, prevenção de irregularidades e

simultâneo do controle.

As principais áreas da Secretaria-Geral de Controle Externo con-

templadas são: Subsecretaria de Auditoria e Controle de Obras e

Serviços de Engenharia (SSO); Coordenadoria de Auditoria de

Obras e Serviços de Engenharia Municipal (CAM); Coordenadoria

de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia Estadual (CAE);

e Coordenadoria de Estudos e Análises Técnicas (CEA), além

das assessorias técnicas dos gabinetes dos conselheiros.

Com turma de 35 a 40 alunos, o curso terá duração de três

semestres, incluindo a elaboração da monografia. É constituído

por 21 módulos, totalizando uma carga horária de 420 horas.
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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
Questão de cidadania

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro presta relevante serviço

a toda sociedade fluminense, ao produzir e distribuir a cartilha sobre o Plano

Diretor. Trata-se de importante realização da Escola de Contas e Gestão

como instrumento de orientação, visando ao desenvolvimento de cada loca-

lidade e do estado como um todo.

O trabalho foi concebido não só em face da exigência legal, conforme prevê-

em as regras estabelecidas com prazo final no próximo mês de outubro, mas

também como fonte de consulta permanente para futuras iniciativas dos

municípios.

A matéria de capa da presente edição aborda os

diversos aspectos da cartilha, antecipando o que

chegará a diferentes segmentos das sociedades

locais, além dos jurisdicionados. Mais uma vez,

o Tribunal posiciona-se como setor contributivo

do desenvolvimento, tendo como premissa a li-

nha da orientação, antes de qualquer ação admi-

nistrativa de controle e punição.

E vai além, sem extrapolar sua missão constituci-

onal, ao propor que as sociedades locais se mo-

bilizem e discutam as questões necessárias para

definir os rumos da organização e crescimento

dos municípios. Afinal, essa é uma questão tam-

bém de cidadania.

A cartilha vai chegar às mãos não só das autori-

dades constituídas como jurisdicionadas da Cor-

te de Contas, mas também de representantes da

Igreja, associações comerciais e comunitárias, clu-

bes, organizações não governamentais e outros

setores. O objetivo é propor ampla discussão.

Os munícipes devem se organizar para influenciar seus representantes no

Legislativo, a fim de aprovar o melhor Plano Diretor de acordo com as neces-

sidades locais.

Entendemos que cidadania não deve ser sinônimo apenas de ações de pro-

testo e reclamação contra a improbidade, os desmandos e as irregularidades

de quem quer que seja. Cidadania tem a ver também com participação e

discussão. Quem pode dar sua parcela de contribuição e tem consciência

dessa necessidade já está fazendo muito por sua cidadania - e a de todos.

José Graciosa

Presidente do TCE-RJ

O objetivo é propor ampla

discussão. Os munícipes

devem se organizar para

influenciar seus

representantes no

Legislativo, a fim de aprovar

o melhor Plano Diretor

de acordo com as

necessidades locais.
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Convênio celebrado entre o Tribunal de Contas do
Estado e a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro
(Emerj) vai permitir ações de cooperação educacional,
técnica e científica. O presidente do TCE, conselheiro
José Graciosa, assinou o documento com o diretor-
geral da Emerj, desembargador Paulo Roberto Leite
Ventura.

TCE e Emerj
celebram convênio
de cooperação técnica
e educacional
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O objetivo é desenvolver cursos de curta e longa duração, além de palestras

e seminários, voltados para a área jurídica, visando à formação e aperfeiço-

amento de técnicos das duas instituições, além dos jurisdicionados. O con-

vênio é válido por dois anos, renováveis por igual período. A atuação do

TCE será por intermédio da sua Escola de Contas e Gestão (ECG).

"Vamos unir a excelência técnica dos nossos técnicos com a da Emerj.

Juntos, vamos desenvolver conceitos na área jurídica que posteriormente

serão transmitidos aos jurisdicionados", observou José Graciosa.

O diretor-geral da Emerj, Paulo Roberto Leite Ventura, destacou o papel da

Escola de Contas e Gestão do TCE: "Acompanhei o nascimento da ECG.

Participar desta parceira é motivo de orgulho para nós".

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sergio Cavalieri Filho,

que foi diretor da Emerj durante quatro anos, garantiu que o Judiciário está

preparado para capacitar gestores públicos. Cavalieri elogiou a postura que

o TCE vem adotando nos últimos anos.

"Estamos irmanados com o TCE. O Tribunal de Contas passou por mudan-

ça profunda. Antes, atuava muito na repressão, quando os danos, muitas

vezes, eram irreversíveis. Hoje, atua na prevenção, com base em projeto, o

que evita o gasto desnecessário", afirmou.

Durante a solenidade, foram escolhidos os dois interlocutores para o início

dos trabalhos da nova parceria: pela Emerj, o desembargador José Carlos

Maldonado de Carvalho; pelo TCE, o procurador-geral, Sylvio Mário de

Lossio Brasil.

O presidente do TCE-RJ, José
Graciosa (ao centro) com o
conselheiro Jonas Lopes de
Carvalho Junior; o diretor-geral
da Emerj, Paulo Roberto Leite
Ventura; o presidente do
Tribunal de Justiça, Sergio
Cavalieri Filho; e o conselheiro
Julio Lambertson Rabello, após
a solenidade que celebrou
convênio, no Salão Nobre do
TCE. Também participaram do
evento os desembargadores
José Carlos Maldonado de
Carvalho e Índio Brasileiro; o
procurador-geral do Ministério
Público Especial do TCE,
Horácio Machado Medeiros; o
procurador-geral do TCE, Sylvio
Mário de Lossio Brasil; o diretor-
geral da Escola de Contas e
Gestão, José Augusto de
Assumpção Brito, além de
procuradores da Casa e asses-
sores e coordenadores da Escola
de Contas e Gestão.
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TCE orienta
   municípios
       sobre o

Plano Diretor
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O Tribunal de Contas do Estado do

Rio de Janeiro está lançando uma

cartilha com orientações sobre o Pla-

no Diretor (PD), instrumento essenci-

al para o planejamento da política

urbana dos municípios. Conforme

determina o Estatuto da Cidade (Lei

nº 10.257/01), municípios com mais

de 20 mil habitantes têm até o dia 10

de outubro para aprovar seu Plano

Diretor pelas câmaras municipais.

Além dos municípios com população

superior a 20 mil habitantes, a medi-

da é válida para as cidades que inte-

gram regiões metropolitanas, como o

Grande Rio, aglomerados urbanos,

municípios que fazem parte de áreas

de especial interesse turístico ou em

área de influência de grandes obras

e/ou atividades que ponham em risco

o meio ambiente ou causem mudan-

ça em aeroportos, rodovias, barra-

gens ou hidrelétricas.

A lei determina que esses municípios

elaborem ou atualizem seus Planos

Diretores. Caso contrário, o prefeito

pode incorrer em improbidade admi-

nistrativa. De acordo com o censo de

2000 do IBGE, 58 municípios

fluminenses precisam fazer seu Plano

Diretor até outubro.
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O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de

Janeiro, José Gomes Graciosa, destaca os dois princi-

pais motivos que levaram o Tribunal, por intermédio de

sua Escola de Contas e Gestão (ECG), a produzir e dis-

tribuir a cartilha para a população:

"Em primeiro lugar, mostrar a importância da legislação

cujo objetivo é promover o desenvolvimento das fun-

ções sociais das cidades, a fim de oferecer melhores

condições de vida a seus habitantes. Em segundo, por-

que as diretrizes e os ins-

trumentos escolhidos e

adotados em cada municí-

pio produzem efeitos tanto

na despesa quanto na recei-

ta, questões, evidentemen-

te, de interesse público",

PPPPPopulações locaisopulações locaisopulações locaisopulações locaisopulações locais
dededededevvvvvem se mobilizarem se mobilizarem se mobilizarem se mobilizarem se mobilizar

assinala Graciosa na apresentação da publicação.

A cartilha não se limita apenas a tratar da elaboração

do Plano Diretor. "O que se pretende é auxiliar a admi-

nistração pública e a população a se prepararem para a

efetiva implementação e fiscalização do Plano Diretor.

Que esta não seja apenas uma carta de intenções e

que, com ele, haja efetivo cumprimento dos compro-

missos assumidos com a população", enfatizou Graci-

osa, que defendeu ainda  a importância de se desen-

volverem ações permanentes.

"O trabalho do TCE-RJ não termina aqui. A Escola de

Contas e Gestão irá, em breve, iniciar uma série de even-

tos, cursos, palestras, pesquisas e outros, a fim  de auxiliar

os municípios em cada um dos desdobramentos das diretri-

zes e instrumentos aprovados", observou Graciosa.

"O que se pretende é auxiliar a administração

pública e a população para se prepararem

para a efetiva implementação e fiscalização

do Plano Diretor. Que esta não seja apenas

uma carta de intenções e que, com ele,

haja efetivo cumprimento dos compromissos

assumidos com a população"

 José Graciosa
presidente do TCE-RJ

8 AGOSTO / 2006TCE NOTÍCIA



9AGOSTO / 2006 TCE NOTÍCIA

Plano Diretor
O Plano Diretor deve assegurar o atendimento das neces-

sidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justi-

ça social e ao desenvolvimento das atividades econômi-

cas. Como tal, o PD precisa estabelecer as diretrizes e os

instrumentos para que a cidade cresça de forma ordena-

da. Como abrange todo o território do município, suas

diretrizes também devem se estender aos outros núcle-

os urbanos, por exemplo, às sedes dos demais distritos

eventualmente existentes.

Por ser uma ferramenta fundamental para o processo de

planejamento dos municípios, o PD precisa estabelecer

metas e diretrizes para o desenvolvimento local. Para isso,

deve responder a duas perguntas: aonde se pretende che-

gar e de que forma. O Plano Diretor exige uma visão geral

e dirigida para o futuro dos principais aspectos do muni-

cípio. Dele não devem fazer parte programas e projetos

específicos, muito importantes para a produção dos re-

sultados pretendidos, mas que devem ser tratados em

outros documentos.

Cada município precisa criar o seu Plano Diretor, que

organiza o crescimento e o funcionamento urbano. Por-

tanto, abrange tanto suas áreas urbanas como rurais.

Se o Estatuto da Cidade fornece as regras gerais para

o planejamento de todas as cidades, o Plano Diretor

estabelece que regras serão usadas em cada municí-

pio. Isso é importante para o futuro da cidade decidi-

do por seus moradores, após estudo e debate sobre

características, problemas e vocações do município.

Parte integrante do processo de planejamento municipal,

o Plano Diretor não pode estar dissociado do Plano

Plurianual de Investimentos, da Lei de Diretrizes Orça-

mentárias e do Orçamento Anual, que devem incorporar

as diretrizes e as prioridades nele contidas, por meio da

alocação dos recursos necessários, conforme mandamento

constitucional.

Pela lei municipal, o PD corresponde ao conjunto de re-

gras básicas do ordenamento do território municipal, as-

sim como o uso e a ocupação do solo urbano, com vis-

tas a orientar e regular a ação dos agentes sociais e eco-

nômicos, públicos e privados, no território do município.

O Estatuto da Cidade determina que devem,
obrigatoriamente, ter Plano Diretor, cidades:

• Com mais de 20 mil habitantes;

• Que fazem parte de regiões metropolitanas, como o Grande Rio, ou de
aglomerações urbanas;

• Onde o Poder Público tem a pretensão de usar mecanismos que exijam
do proprietário de imóveis urbanos seu adequado aproveitamento;

• Que integram áreas de especial interesse turístico; ou,

• Inseridas em área de influência de grandes obras ou atividades que
põem o meio ambiente em risco ou que mudam muito a região,
como aeroportos, rodovias, barragens ou hidrelétricas.



10 AGOSTO / 2006TCE NOTÍCIA

É importante o muni-

cípio fazer seu Plano

Diretor, mesmo

aquele que  não tem

essa obrigatoriedade.

Isso vai facilitar o

planejamento do seu

futuro e possibilitar

que a população de-

cida como deseja

orientar o desenvol-

vimento da cidade.

A elaboração
do Plano Diretor

A prefeitura é responsável por coordenar o processo de

elaboração do plano devendo, para isso, montar uma equi-

pe técnica. Mas a participação popular é essencial. O Esta-

tuto da Cidade exige que a população, amplamente repre-

sentada, participe da elaboração do Plano Diretor e da fis-

calização da sua implementação. Para isso, devem ser fei-

tas reuniões, publicamente divulgadas, permitindo o aces-

so de todos. A população pode convocar audiências públi-

cas. Para tanto, é necessário que seja solicitada por, no

mínimo, 1% (um por cento) dos eleitores do município.

Cabe à prefeitura e à Câmara Municipal reunir a população

em audiência pública para decidir questões importantes.

As propostas apresentadas devem ser explicadas e ampla-

mente debatidas por todos. Para isso, esses encontros de-

vem abranger várias regiões da cidade e ser bem divulga-

dos. A Lei Orgânica do município deve ser consultada por-

que talvez estabeleça alguns critérios sobre o assunto.

O envolvimento da população pode ocorrer através do pro-

cesso chamado de Leitura Participativa da Cidade, para  iden-

tificação e discussão dos principais problemas, conflitos e

potencialidades, de acordo com o olhar dos diferentes gru-

pos representativos da sociedade. Nesses encontros são

feitas leituras técnicas e comunitárias, ouvindo a opinião

tanto do especialista como do cidadão.
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Ações para melhorar a divulgação
das audiências

• A divulgação deve ser ampla, com linguagem

acessível, pelos meios de comunicação de massa;

• Dar ciência do cronograma e dos locais das

reuniões, apresentações dos estudos e propostas

com antecedência de, no mínimo, 15 dias;

• Publicar e divulgar os resultados dos debates e

das propostas adotadas.

Quem pode ser convidado a partici-
par, desde o início do processo de
elaboração do Plano Diretor

• Membros do Poder Legislativo;

• Membros do Ministério Público, juízes e repre-

sentantes de cartórios;

• Entidades profissionais de assistência técnica,

especialmente nos municípios onde haja programas

públicos, como: de engenharia e arquitetura

públicas, de assistência jurídica e de profissionais

especializados na mobilização social, entre outros.

O EC determina a

função social da

propriedade: a

terra deve servir

para o benefício

da coletividade e

não apenas aos

interesses de seu

proprietário.

Art. 182 - CF/88
A política de desenvolvimento urbano, executada pelo
poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixa-
das em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvi-
mento das funções sociais da cidade e garantir o bem-
estar de seus habitantes.

Art. 183 - CF/88
Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos
e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde
que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

       Estatuto da Cidade

A Lei Federal 10.257/01, conhecida como o Estatuto da Cidade (EC), pas-

sou a valer a partir de outubro de 2001. Ao regulamentar os artigos 182 e

183 da Constituição Federal, ela estabelece diretrizes gerais para a política de

desenvolvimento urbano e para o pleno desenvolvimento das funções soci-

ais da cidade e da propriedade urbana. A lei regula o uso da propriedade

urbana em favor do coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem

como do equilíbrio ambiental.
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A Leitura Participativa da Cidade
deve explicar e debater temas, como:

• Distribuição de equipamentos públicos e de infra-

estrutura;

• Relação entre terras disponíveis para habitação e

possibilidade de acesso a elas (para diferentes fai-

xas de renda);

• Localização e caracterização das áreas mais im-

portantes (ou mais ameaçadas) para preservação

ambiental e cultural.

Nesta etapa, é essencial a elaboração de mapas,

importantes fontes de informação para o planeja-

mento urbano, além de ser útil para fins tributários,

entre outras utilidades.

Existem diversos tipos de mapas: temáticos sobre

o território; de caracterização e distribuição da po-

pulação e seus movimentos; de uso do solo (ocu-

pação atual do território); de infra-estrutura urbana;

e de atividade econômica do município.

Instrumentos de
implementação do PD

Para concretizar as diretrizes do Plano Diretor, são usa-

dos alguns instrumentos, que respeitam a função social

da cidade e da propriedade.

• Função social da cidade, relacionada à garantia dos

espaços coletivos de suporte à vida: circulação, espaços

de uso coletivo, áreas protegidas e suporte territorial para

o sistema de serviços;

• Função social da propriedade, que dispõe sobre a

destinação social, econômica e ambiental dos territórios.

Estabelece as estratégias e instrumentos para a

implementação dessa destinação, independentemente de

quem é o proprietário, garantindo ainda terra adequada

para todas as atividades econômicas e classes sociais,

incluindo a população de baixa renda.

Existem mais de 30 instrumentos definidos no Estatuto

da Cidade. Alguns deles têm o intuito de ordenar o uso e

a ocupação do solo urbano, outros buscam regularizar as

áreas de ocupação ilegal. Em qualquer caso, é sempre

necessário estudar o impacto das construções na vizi-

nhança; a preservação do meio ambiente; e a articulação

com outros projetos já existentes.

Além disso, o Estatuto da Cidade obriga adequar os ins-

trumentos de política econômica, tributária e financeira

com os objetivos do planejamento territorial. Isso signifi-

ca que deve haver coerência entre a aplicação de tributos

e do Plano Diretor, bem como entre as propostas de in-

vestimentos previstos no Plano Diretor e as prioridades

definidas no Plano Plurianual (PPA), nas diretrizes orça-

mentárias e nos orçamentos anuais.

Definindo
propostas
Depois da fase de leitura, é preciso seleci-
onar os temas prioritários para o futuro do
município. Mas igualmente importante é não
perder o senso de realidade, trabalhando
sempre com perspectiva estratégica, ao se-
lecionar temas e questões importantes que,
com eficácia, possam ser implementados.
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Alguns temas e respectivos
instrumentos do Plano Diretor

• Ordenação do uso e ocupação do solo

urbano.

• Regularização das áreas de ocupação

ilegal.

• Operações urbanas consorciadas.

• Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

A questão do
meio ambiente
A preservação do meio ambiente é outro tema que

merece especial atenção no Plano Diretor, especial-

mente a capacidade de recuperação da natureza em

face de ações que utilizam intensamente recursos não-

renováveis. As Áreas de Preservação Permanente (APP)

são instrumentos importantes na agenda ambiental para

garantia do desenvolvimento sustentável em benefí-

cio das atuais e futuras gerações.

Outra ação do Plano Dire-

tor é a articulação com ou-

tros instrumentos ou pro-

cessos de planejamento já

implementados no municí-

pio ou na região, tal como

a Agenda 21. No PD, de-

vem ser observadas as di-

retrizes de documentos de

planejamento ambiental. Os

planos setoriais (transpor-

tes, saneamento e preser-

vação do patrimônio cultu-

ral e turismo) estabelecem

medidas específicas de

cada tema, observando ori-

entações do Plano Diretor.

O que é Agenda 21

Instrumento de planejamen-

to de políticas públicas. En-

volve a sociedade civil e o

governo em um processo

amplo e participativo de

consulta sobre os proble-

mas ambientais, sociais e

econômicos locais e o de-

bate sobre as possíveis so-

luções para esses proble-

mas. Tudo isso através da

implementação de ações

concretas para o desenvol-

vimento sustentável local.

Diferentes formas de se buscar
o equilíbrio ambiental:

• Preservar a vegetação de margens dos cursos d´água.

• Valorizar a arborização urbana.

• Promover a manutenção da proteção natural das encostas.

Há casos em que o poder público não pode alterar as condi-

ções ambientais, ainda que para implantar a necessária infra-

estrutura urbana. É proibida  a intervenção ou a supressão de

vegetação em Áreas de Preservação Permanente (APP) de nas-

centes, veredas, manguezais e dunas providas de vegetação.
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O Plano Diretor deverá observar
as peculiaridades locais e conter,

no mínimo, três ações previstas
no Estatuto da Cidade:

• Caso o município decida utilizar o parcelamento,

a edificação ou a utilização compulsória, o plano

deverá delimitar as áreas urbanas onde poderá ser

aplicado, considerando a existência da infra-

estrutura e de demanda para utilização;

• Caso sejam utilizados outros instrumentos,

deverão ser estabelecidas as condições gerais para a

sua aplicação, observando-se que estes instrumen-

tos dependerão sempre de legislação municipal

específica para sua efetiva implementação;

• Sistema de acompanhamento e controle.

Assunto deAssunto deAssunto deAssunto deAssunto devvvvveeeee
ser tema deser tema deser tema deser tema deser tema de
audiência públicaaudiência públicaaudiência públicaaudiência públicaaudiência pública

Após todas as etapas de discussão pública e de-

mocrática, o prefeito encaminha ao Legislativo o

projeto de lei do Plano Diretor. Na Câmara, o PD

é rediscutido com a sociedade em audiências pú-

blicas, até a aprovação pelo Plenário.

Sanções legais ao
descumprimento do EC

O prefeito incorre em improbidade administrati-

va, sem prejuízo da punição cabível a outros

agentes públicos, quando:

• Deixa de proceder, em 5 anos, ao adequado

aproveitamento do imóvel incorporado ao

patrimônio público, no caso de desapropriações

com pagamento em títulos;

• Usa áreas obtidas por meio de direito de

preempção (direito de precedência na compra)

de forma distinta daquelas permitidas;

• Aplica os recursos auferidos com operações

consorciadas de forma distinta daquelas permi-

tidas;

• Adquire imóvel objeto de preempção por valor

superior ao de mercado;

• Deixa de tomar as providências necessárias

para a aprovação do Plano Diretor até 10 de

outubro de 2006 ou deixa de revê-lo a cada

10 anos;

• Deixa de promover audiências públicas e de-

bates com a participação da população e de

associações representativas dos diversos seg-

mentos da sociedade;

• Não garante o acesso de qualquer interessa-

do aos documentos e informações produzidos.

TCE programa cursos,
palestras e seminários
A Escola de Contas e Gestão está programando cur-

sos, palestras e encontros técnicos sobre o Plano Di-

retor. A idéia é promover, em novembro, um seminá-

rio para os municípios que aprovaram seu Plano Dire-

tor e para aqueles, com menos de 20 mil habitantes,

que, embora não sejam obrigados a ter PD, estejam

interessados em aprofundar conhecimentos sobre a

questão. A proposta é reunir técnicos do Tribunal e

especialistas de diversas instituições de notório sa-

ber, além de técnicos dos municípios envolvidos, para

promover um amplo debate sobre o tema.
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Para que o Plano Diretor seja efetiva-
mente implementado, é importante cri-
ar instrumentos de implantação, acom-
panhamento e controle, além das seguin-
tes medidas:

• Fortalecer as instâncias de planejamento na adminis-

tração pública municipal, de forma que haja um quadro

técnico qualificado e capacitado para pôr em prática as

diretrizes e instrumentos previstos no PD;

• Estabeler instâncias e mecanismos que assegurem a

gestão democrática. Por exemplo: pode-se prever a reali-

zação periódica de conferências e consultas públicas para

avaliar como o plano está sendo implementado; ou a

criação de Conselho da Cidade ou similar, com o objeti-

vo de promover a participação popular e assegurar um

efetivo monitoramento do cumprimento do Plano Dire-

tor;

• Estabelecer mecanismos que assegurem a gestão de-

mocrática e participativa quando da revisão e avaliação

do Plano Diretor;

• Criar fundos, mediante lei específica, para facilitar, fi-

nanceiramente, a implementação de medidas preconiza-

das pelo plano;

• Dar acesso à informação a todos os cidadãos.

Um conselho que trate do desenvolvimento territorial

exerce papel importante no acompanhamento e fiscaliza-

ção das medidas do Plano Diretor. Trata-se de forma prá-

tica para a participação da sociedade nas decisões.

A política urbana pode ter um Fundo Municipal de De-

senvolvimento Urbano, que é um fundo especial reser-

vado para ações dessa política. Para criá-lo, o município

deve informar de onde sairá o dinheiro e como será apli-

cado.

O plano deve prever conferências (encontros) munici-

pais periódicos para definir e monitorar as políticas, com

ampla divulgação e participação popular.

Implementação,
acompanhamento
e controle social
do Plano Diretor
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Municípios fluminenses que precisam
fazer ou rever seu Plano Diretor até
outubro*

* Alguns desses municípios já concluíram seu PD;
outros estão em andamento

1. Angra dos Reis 
2. Araruama 
3. Arraial do Cabo 
4. Barra do Piraí 
5. Barra Mansa 
6. Belford Roxo 
7. Bom Jardim 
8. Bom Jesus do Itabapoana 
9. Cabo Frio 
10. Cachoeiras de Macacu 
11. Campos dos Goytacazes 
12. Casimiro de Abreu 
13. Duque de Caxias 
14. Guapimirim 
15. Itaboraí 
16. Itaguaí 
17. Itaocara 
18. Itaperuna 
19. Itatiaia 
20. Japeri 
21. Macaé 
22. Magé 
23. Mangaratiba 
24. Marica 
25. Mesquita 
26. Miguel Pereira 
27. Miracema 
28. Nilópolis 
29. Niterói 
30. Nova Friburgo 
31. Nova Iguaçu 
32. Paracambi 
33. Paraíba do Sul 
34. Paraty 
35. Paty do Alferes 
36. Petrópolis 
37. Piraí 
38. Queimados 
39. Resende 
40. Rio Bonito 
41. Rio das Ostras 
42. Rio de Janeiro 
43. Santo Antônio de Pádua 
44. São Fidélis 
45. São Francisco do Itabapoana 
46. São Gonçalo 
47. São João da Barra 
48. São João de Meriti 
49. São Pedro da Aldeia 
50. Saquarema 
51. Seropédica 
52. Silva Jardim 
53. Tanguá 
54. Teresópolis 
55. Três Rios 
56. Valença 
57. Vassouras 
58. Volta Redonda 
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Vereadores e funcionários
       de 57 municípios

   têm que devolver

R$ 7,4 milhões

MULTAS, CITAÇÕES E DÉBITOS

Processos sobre

diferentes tipos

de irregularidades

resultaram em multas,

citações e imputações

de débito aplicadas

pelo TCE entre janeiro de

2005 e julho deste ano.
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Quase a metade desse dinheiro (40%) foi

recebida de forma irregular pelos vereado-

res*. Alguns recorreram, mas não consegui-

ram apresentar novos elementos que modifi-

cassem a decisão anterior. Outros reconhece-

ram seus débitos e entraram com pedido de

parcelamento.

Os processos tratam de prestações de contas

de ordenadores de despesa (presidentes das

câmaras municipais), inspeções, tomadas de

contas, atos de dispensa e inexigibilidade de

licitação, promoções para envio de documen-

tos, relatórios da Lei de Responsabilidade

Fiscal, contratos, atos de fixação da remune-

ração de agentes políticos e outros.

Entre os motivos que geraram a aplicação de

multa, a citação e/ou a imputação de débito,

destacam-se o pagamento por sessões extra-

ordinárias e de ajuda de custo, sem amparo

da legislação; o recebimento de remuneração

a mais de forma irregular e a concessão de

adiantamentos para custeio de despesas

inerentes a diárias, em desacordo com a lei.

(na página 24, os números dos processos

que estão disponíveis no site do tribunal).

*Levantamento realizado pela Secretaria-Geral de Planejamento do TCE-RJ
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Inspeções, tomadas de contas e
outros processos ocorreram nas
seguintes câmaras municipais

1. Angra dos Reis

2. Aperibé

3. Araruama

4. Arraial do Cabo

5. Barra Mansa

6. Belford Roxo

7. Bom Jardim

8. Bom Jesus do

Itabapoana

9. Cachoeiras de Macacu

10. Cambuci

11. Cantagalo

12. Cardoso Moreira

13. Carmo

14. Conceição de Macabu

15. Cordeiro

16. Duas Barras

17. Guapimirim

18. Iguaba Grande

19. Itaboraí

20. Itaguaí

21. Itaocara

22. Itaperuna

23. Itatiaia

24. Magé

25. Mangaratiba

26. Maricá

27. Mendes

28. Mesquita

29. Natividade

30. Nilópolis

31. Niterói

32. Nova Friburgo

33. Nova Iguaçu

34. Paraty

35. Petrópolis

36. Porto Real

37. Quissamã

38. Resende

39. Rio Bonito

40. Rio das Flores

41. Santa Maria Madalena

42. São Fidélis

43. São Francisco do

Itabapoana

44. São João da Barra

45. São José do Vale do

Rio Preto

46. São Pedro da Aldeia

47. São Sebastião do Alto

48. Saquarema

49. Seropédica

50. Silva Jardim

51. Tanguá

52. Teresópolis

53. Três Rios

54. Valença

55. Varre-Sai

56. Vassouras

57. Volta Redonda

CITAÇÃO

É o chamamento do responsável, ou do

interessado, para apresentar razões de

defesa ou recolher o débito apurado,

quando determinada em decisão preliminar,

nos termos do inciso II do art. 17 da Lei

Complementar 63 (Lei Orgânica do Tribu-

nal), ou para interpor recurso, quando

determinada em decisão definitiva, nos

termos do art. 23 da referida lei.

IRREGULARIDADE

Qualquer ação ou omissão contrária à

legalidade, à legitimidade, à

economicidade, à moral administrativa ou

ao interesse público.

IMPUTAÇÃO DE DÉBITO

Quando é atribuída a responsabilidade

pelo pagamento de determinada

importância, após apuração de dano,

desfalque, desvio de dinheiro ou bens

públicos, decorrente de ato ilegal,

ilegítimo ou antieconômico.

MULTA

Pena pecuniária imposta ao administra-

dor público. Ação punitiva, ou seja,

sanção para o gestor que cometer

alguma infração. O valor varia de

acordo com a irregularidade

cometida.

ENTENDA AS DECISÕES DO
TRIBUNAL SOBRE O TEMA

18 AGOSTO / 2006TCE NOTÍCIA
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• recebimento de remuneração a mais, em desacordo com a legislação;

• pagamento por sessões extraordinárias sem amparo legal;

• pagamento de remuneração, a título de ajuda de custo, de forma irregular;

• realização de despesas ilegítimas;

• contratação de assessoria contábil, apesar da existência nos quadros da câmara

de profissional habilitado (contador) para desenvolver tal função;

• realização de despesas com alimentação, transporte, hospedagem e outras, sem

informações que atestem a sua necessidade, os beneficiários diretos dos gastos e a

destinação dos serviços;

• aquisição de veículos por inexigibilidade de licitação sem a caracteriza-

ção da inviabilidade de competição;

• concessão de adiantamentos sem amparo legal, para custeio de

despesas inerentes a diárias;

• não atendimento à decisão do Tribunal sem apresentação

de justificativa;

• não encaminhamento dos atos de fixação da remunera-

ção dos agentes políticos (prefeito, vice-prefeito e verea-

dor) para a legislatura 2005-2008;

• ocorrência de fracionamento de despesa

na aquisição de material de

informática;

• contratação para

prestação de serviços de assis-

tência técnica e parlamentar, quando o

objeto da contratação poderia ser executado por

servidor de cargo efetivo da Câmara ou por ocupantes

de cargo comissionado;

• publicação de informativo caracterizando ato de promoção pessoal;

• descumprimento dos limites estabelecidos no inciso I e no § 1º do art.29-A a

Constituição Federal;

• inexistência de ato administrativo regulamentador de despesa relativa ao forneci-

mento de refeições aos vereadores;

• não encaminhamento ao Tribunal dos contratos por prazo determinado;

• inexistência de norma que defina as atribuições dos cargos efetivos e

comissionados;

• não encaminhamento da base de dados do Sistema Integrado de Gestão Fiscal

(SIGFIS);

• realização de despesas sem prévio empenho, transgredindo o artigo 60 da Lei

Federal nº 4.320/64;

Algumas
irregularidades
apuradas pelo

TCE
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O subsídio máximo dos vereadores é estabelecido

pelas câmaras em cada legislatura para vigorar

durante a seguinte. Devem ser observados os

critérios da Lei Orgânica de cada município e os

limites percentuais sobre os subsídios dos deputados

estaduais fixados de acordo com a população do

município, apurada a partir dos dados do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (Constituição

Federal, artigo 29, inciso VI). O total da despesa

com a remuneração dos vereadores também não

poderá ultrapassar cinco por cento da receita do

município (art. 29, inciso VII da CF).

A Câmara Municipal não poderá gastar mais de 70%

de sua receita com folha de pagamento, incluído o

gasto com subsídios de seus vereadores (art. 29,

§ 1º). A despesa total com pessoal das câmaras

também não pode ultrapassar 6% da receita corrente

líquida arrecadada pelo município em cada período de

apuração (art. 20 da LRF).

 O TCE-RJ tem deliberação específica (nº 194) que

disciplina o exame dos diplomas legais, aprovados

pelas câmaras municipais, que fixam a remuneração

dos vereadores, prefeitos e vice-prefeitos. A

obrigatoriedade do encaminhamento dessa documen-

tação ao TCE-RJ, antes do término da legislatura, é

imposta pela Constituição Estadual (art. 348).

Vereadores que recebem
a mais de forma irregular

têm que devolver aos
cofres públicos

O Tribunal verifica o
enquadramento da remune-
ração dos vereadores aos
limites legais. Verificado o
pagamento em desacordo
aos parâmetros estabeleci-
dos pela legislação, o presi-
dente da câmara e os
beneficiários, solidariamen-
te, são obrigados a ressarcir
os cofres públicos dos
valores pagos a mais. Como
exemplo de câmaras munici-
pais que incorreram em tal
irregularidade podemos citar
a de Resende e a de Belford
Roxo, no exercício de 1997,
e a de São João da Barra,
no exercício de 1996.

Subsídios e gastos

com pessoal são

limitados pela

Constituição e

pela LRF
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Emenda Constitucional nº 25,
de 14/02/2000

Art. 1º. O inciso VI do art. 29 da Constituição Federal passa

a vigorar com a seguinte redação:

Art. 29

................................................................................................................

VI - o subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas

câmaras municipais em cada legislatura para a subseqüen-

te, observado o que dispõe esta Constituição, observados

os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os

seguintes limites máximos:

a) em municípios de até dez mil habitantes, o subsídio má-

ximo dos vereadores, corresponderá a vinte por cento do

subsídio dos deputados estaduais;

b) em municípios de dez mil e um a cinqüenta mil habitan-

tes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a trin-

ta por cento do subsídio dos deputados estaduais;

c) em municípios de cinqüenta mil e um a cem mil habitan-

tes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a qua-

renta por cento do subsídio dos deputados estaduais;

d) em municípios de cem mil e um a trezentos mil habitan-

tes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a cin-

qüenta por cento do subsídio dos deputados estaduais;

e) em municípios de trezentos mil e um a quinhentos mil

habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá

a sessenta por cento do subsídio dos deputados estaduais;

f) em municípios de mais de quinhentos mil habitantes, o

subsídio máximo dos vereadores corresponderá a setenta e

cinco por cento do subsídio dos deputados estaduais.

LE
G

IS
LA

Ç
Ã

O Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 19 - Para os fins do disposto no caput do

art. 169 da Constituição, a despesa total com

pessoal, em cada período de apuração e em

cada ente da Federação, não poderá exceder

os percentuais da receita corrente líquida, a

seguir discriminados:

...............................................................................................................................

Art. 20 - A repartição dos limites globais do

art. 19 não poderá exceder os seguintes

percentuais:

...............................................................................................................................

II - na esfera municipal:

a) 6% (seis por centos) para o Legislativo,

incluído o Tribunal de Contas do Município,

quando houver;

§ 2º - Para efeito deste artigo entende-se

como órgão:

II - no Poder Legislativo:

(...)

d) Municipal, a Câmara Legislativa e o Tribunal

de Contas do Município, quando houver;

Art. 2º. A Constituição Federal passa a vigorar acres-

cida do seguinte art. 29-A:

Art.29-A - O total da despesa do Poder Legislativo

municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e

excluídos os gastos com inativos, não poderá ultra-

passar os seguintes percentuais, relativos ao

somatório da receita tributária e das transferências

previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159,

efetivamente realizado no exercício anterior:

I - oito por cento para municípios com população de

até cem mil habitantes;

II - sete por cento para municípios com população

entre cem mil e um e trezentos mil habitantes;

III - seis por cento para municípios com população

entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes;

IV - cinco por cento para municípios com população

acima de quinhentos mil habitantes;

§ 1º - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de

sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio

de seus vereadores.

...............................................................................................................................

VII - o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá

ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do município.

Constituição Estadual

Art. 348 - Fixada a remuneração

dos vereadores, do prefeito e do

vice-prefeito, serão a resolução e

decreto legislativo, respectivamente,

enviados ao Tribunal de Contas do

Município do Rio de Janeiro, no

caso da Capital, ou ao Tribunal de

Contas do Estado, nos demais, para

registro, antes do término da

legislatura.
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População também determina
subsídio dos vereadores

Para cálculo da fixação dos subsídios
poderão ser consideradas, anualmen-
te, 15 parcelas recebidas pelos depu-
tados estaduais para limite do cálcu-
lo da remuneração dos vereadores,
assim constituídas: 12 parcelas refe-
rentes aos meses de janeiro a dezem-
bro; um mês relativo ao décimo ter-
ceiro salário e dois meses correspon-
dentes à ajuda de custo e sessões
ordinárias (Fonte: Planejamento e
Gestão das Ações de Governo, TCE-
RJ/janeiro de 2005).
O quadro a seguir sintetiza os cálcu-
los, considerando-se o atual subsídio
do deputado federal de R$ 12.847,20
e valor correspondente a 75% para o
deputado estadual (R$ 9.635,40) e as
15 parcelas definidas pelo Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Faixas em relação ao 
número de habitantes 
dos municípios - IBGE 

Percentual 
máximo do 

subsídio dos 
vereadores*

Subsídio do 
deputado 

estadual/RJ 
previstas em 15 

parcelas  

Valor máximo dos 
subsídios dos 

vereadores 
durante o exercício 

Até 10.000 habitantes 20% R$ 144.531,00 R$ 28.906,20 

De 10.001 a 50 mil 30% R$ 144.531,00 R$ 43.359,30 

De 50.001 a 100 mil 40% R$ 144.531,00 R$ 57.812,40 

De 100.001 a 300 mil 50% R$ 144.531,00 R$ 72.265,50 

De 300.001 a 500 mil 60% R$ 144.531,00 R$ 86.718,60 

Mais de 500 mil 75% R$ 144.531,00 R$ 108.398,25 

Fonte: Planejamento e Gestão das Ações de Governo/Secretaria-Geral de Planejamento/janeiro de 2005 e Estudo sobre despesas na
função legislativa/Secretaria-Geral de Planejamento.

* calculado sobre o subsídio do deputado estadual
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De acordo com estimativa da população dos municípios

fluminenses realizada pelo IBGE no ano de 2003, no es-

tado do Rio apenas os vereadores de três municípios -

São Gonçalo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, que têm

população superior a 500 mil habitantes - podem receber

como subsídio o valor máximo de R$ 108.398,25 du-

rante o exercício. Na faixa anterior figuram apenas quatro

municípios: Campos dos Goytacazes, Belford Roxo, Niterói

e São João de Meriti. Os edis dessas cidades podem ga-

nhar até R$ 86.718,60 em subsídio durante o exercício.

A maior parte dos municípios fluminenses (47, ou 51,6%

excluída a capital) está compreendida na faixa populacional

entre 10.000 a 50 mil habitantes - seus vereadores po-

dem ganhar R$ 43.359,30 como limite máximo de sub-

sídio durante o exercício. Dez municípios ocupam a faixa

até 10 mil habitantes (limite máximo de subsídio dos ve-

readores durante o exercício de R$ 28.906,00); 14 têm

população estimada de 100.001 a 300 mil habitantes

(limite máximo de R$ 72.265,50) e 13 estão no interva-

lo populacional entre 50.001 a 100 mil habitantes (limite

máximo de R$ 57.812,40 para os subsídios durante o

exercício).

Em apenas três municípios remuneração
pode chegar ao teto de R$ 108 mil anuais

A = Aperibé, Carapebús, Comendador
Levy Gasparian, Rio das Flores, São
José de Ubá, Laje do Muriaé, Macuco,
São Sebastião do Alto, Trajano de
Morais, Varre-Sai;

B= Areal, Armação dos Búzios, Arrai-
al do Cabo, Bom Jardim, Bom Jesus
do Itabapoana, Cambuci, Cantagalo,
Cardoso Moreira, Carmo, Casimiro de
Abreu, Conceição de Macabu, Cordei-
ro, Duas Barras, Engº Paulo de Frontin,
Guapimirim, Iguaba Grande, Italva,
Itaocara, Itatiaia, Mangaratiba, Mendes,
Miguel Pereira, Miracema, Natividade,
Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty,
Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí,
Porciúncula, Porto Real,  Quat is,
Quissamã, Rio Claro, Rio das Ostras,
Santa Maria Madalena, Santo Antonio
de Pádua, São Fidélis, São Francisco
do Itabapoana, São João da Barra, São

Faixas em relação ao 
número de habitantes dos 

municípios - IBGE 

Valor máximo dos 
subsídios dos vereadores 

durante o exercício 
Nº municípios 

Até 10.000 habitantes R$ 28.906,20 10(A) 

De 10.001 a 50 mil R$ 43.359,30 47(B) 

De 50.001 a 100 mil R$ 57.812,40 13(C) 

De 100.001 a 300 mil R$ 72.265,50 14(D) 

De 300.001 a 500 mil R$ 86.718,60 4(E) 

Mais de 500 mil R$ 108.398,25 3(F) 

José do Vale do Rio Preto, Sapucaia,
Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Vas-
souras;

C= Araruama, Barra do Piraí, Ca-
choei ras de Macacu, I taguaí ,
Itaperuna, Japeri, Maricá, São Pedro
da Aldeia, Saquarema, Seropédica,
Três Rios, Valença, Rio Bonito;

D= Angra dos Reis, Barra Mansa,
Cabo Frio, Itaboraí, Macaé, Magé,
Mesquita, Nilópolis, Nova Friburgo,
Petrópolis, Queimados, Resende,
Teresópolis, Volta Redonda;

E= Belford Roxo, Campos dos
Goytacazes, Niterói e São João de
Meriti;

F= Duque de Caxias, Nova Iguaçu e
São Gonçalo.
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Tribunal orienta
prefeitos e presidentes
de câmaras municipais

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de

Janeiro, em processo que fixou os subsídios dos verea-

dores de Miracema para a legislatura do quadriênio 2005-

2008, adotou parâmetros e determinou diretrizes a se-

rem seguidas pelas câmaras fluminenses a fim de atende-

rem às normas legais que tratam da matéria.

Entre as determinações estão a de que a verba de repre-

sentação poderá ser somada ao subsídio, compondo uma

parcela única, obedecidos os limites legais; a de que os

subsídios devem enquadrar-se em todos os limites le-

gais, não cabendo ao presidente da câmara recebimento

diferenciado em razão do exercício do cargo e a de que

os subsídios fixados em percentual devem ser converti-

dos em moeda corrente, com data-base de 01/01/05 e

revistos na mesma época, na mesma data e nos mesmos

índices que os servidores do município.

213.667-3/00 230.195-6/98 240.073-6/99 104.495-8/04 222.130-9/02 

212.115-4/02 240.379-1/04 250.358-1/00 211.379-4/00 211.254-2/02 

113.807-8/03 209.043-9/04 221.248-7/03 231.355-0/04 272.191-1/01 

208.857-1/04 272.137-3/00 210.429-6/04 211.026-5/03 272.229-6/02 

204.026-7/96 250.985-6/03 200.449-6/00 104.884-1/03 270.086-0/03 

240.331-1/00 271.929-1/02 271.370-0/00 212.189-0/03 272.508-2/03 

204.991-5/04 250.864-6/03 211.495-2/04 232.812-3/03 204.962-7/97 

240.887-8/04 240.737-7/04 211.532-6/04 220.292-0/99 271.299-0/00 

202.478-9/04 204.031-2/96 212.595-3/03 208.400-4/04 206.970-0/98 

241.220-7/02 240.237-1/01 270.482-6/02 261.368-7/01 200.956-1/01 

240.069-8/04 240.396-9/04 272.436-1/02 260.656-1/04 231.672-2/02 

240.945-3/99 252.381-8/03 270.711-9/04 201.790-3/98 232.291-1/02 

240.184-8/01 240.671-7/04 206.388-7/96 205.601-4/98 231.875-8/03 

240.252-3/02 262.517-5/00 203.488-1/04 220.355-9/03 204.236-6/97 

262.468-4/03 200.770-7/02 203.137-1/99 241.023-9/03 231.807-3/04 

200.700-9/97 240.335-2/99 260.912-9/02 240.425-3/99 220.734-9/03 

261.504-7/03 241.758-6/03 212.396-5/03 261.467-1/02 200.238-3/04 

260.617-3/03 207.634-0/04 207.118-6/04 250.284-2/04 221.942-7/04 

262.818-7/00 241.134-8/00 210.255-3/04 250.030-1/00 280.597-3/04 

221.361-1/01 200.763-2/01 251.823-1/04 251.445-9/01 251.069-3/02 

220.874-3/02 273.256-2/00 211.925-4/99 250.916-3/02 208.966-8/04 

210.000-3/99 271.787-3/03 215.485-3/03 250.508-4/03 202.935-2/98 

214.570-7/03 203.001-9/04 200.422-6/04 252.659-3/03 208.967-2/04 

212.258-1/00 260.618-3/01 204.563-5/96 209.634-7/97 221.633-8/04 

203.360-3/04 262.155-3/00 220.667-2/04 250.308-2/03 221.107-5/02 

202.119-0/93 271.794-0/00 200.104-3/99 251.262-9/03 210.183-7/97 

241.767-7/03 201.008-8/93 271.600-7/02 250.353-9/04 220.746-2/03 

260.440-0/04 210.988-2/04 240.142-6/04   

DECISÕES DO TRIBUNAL PODEM SER VERIFICADAS
ATRAVÉS DO Nº DO PROCESSO NO  SITE

www.tce.rj.gov.br
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“No pagamento dos subsídios da legislatura 2005-2008:

1. A verba de representação poderá ser somada ao subsídio, com-

pondo uma parcela única, que deverá obedecer a todos os limites

legais;

2. Os subsídios já fixados em parcela única devem obedecer a to-

dos os limites legais, destacando-se que não será admitida qual-

quer extrapolação sob o argumento do exercício da Presidência da

Câmara, tendo em vista a inexistência de limites diferenciados para

este cargo;

3. Os subsídios fixados em percentual devem ser convertidos

para moeda corrente, com data-base de 01/01/05 e revistos na

mesma época, na mesma data e nos mesmos índices que os

servidores do município, conforme previsto no inciso X do art.

37 da Constituição Federal.

Na fixação dos subsídios para a próxima legislatura:

Dos prefeitos:

4. Deve ser feita por lei de iniciativa da câmara, em parcela única,

em moeda corrente e observar como limite o subsídio do ministro

do Supremo;

Dos vice-prefeitos:

5. Deve ser feita por lei de iniciativa da câmara, em parcela única,

em moeda corrente e observar como limite o subsídio do prefeito;

Dos vereadores:

6. Deve ser feita por lei de iniciativa da câmara, em cada legislatura

para a subseqüente, em p arcela única, em moeda corrente, observar

como limite o subsídio do prefeito, do deputado estadual e a receita

do município, nos termos estabelecidos na Constituição Federal.

- Por determinação à Secretaria-Geral das Sessões, para que enca-

minhe junto aos ofícios endereçados aos prefeitos e presidentes de

câmara, o que deverá ser feito pelo "sistema de mão própria", cópia

do presente voto, atentando para a data de comprovação do recebi-

mento do ofício, que servirá de data-base para a análise da remune-

ração dos agentes políticos".

*Processo TCE nº 202.461-8/05.

Entenda a decisão do TCE
sobre o subsídio de vereadores*
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Porque os tribunais
de contas podem e
devem fiscalizar as
empresas estatais

Um dos temas mais discutidos e tormentosos
na jurisprudência e na doutrina constitucional e
administrativa especializada guarda relação
com a competência fiscalizatória dos tribunais
de contas sobre as empresas estatais (empre-
sas públicas e sociedades de economia mista).

A mudança no entendimento do STF veio em
boa hora considerando a grave crise de
credibilidade orgânica que atravessa a nação.
Fortalecendo a missão institucional desta Casa
de Contas, aumentou os controles sobre a
gestão dos administradores públicos. Permitiu
que escolhas políticas de governantes do pas-
sado, instituidoras de pessoas jurídicas de direi-
to privado para a execução de atividades de
interesse público, não sejam capazes de
obstaculizar o controle de um patrimônio que,
se hoje é privado de direito, jamais deixará de
ser público de fato.  Finalmente, contribuiu,
ainda que em virtude da função intimidatória do
controle externo, senão para impedir, ao me-
nos, minorar, em muito, as lesões rotineiramen-
te noticiadas na imprensa, a um patrimônio,
não dos governantes, mas de todo um povo.

Marcus Augustus Bragança de Almeida*
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O STF aduziu que na

criação de uma estatal

sempre vai haver ingres-

so de dinheiro público:

ou vai ingressar somente

dinheiro público (como

no caso da empresa pú-

blica)  ou vai ocorrer

aporte, majoritariamente,

de dinheiro público (no

caso das sociedades de

economia mista).

No julgamento do MS 25.092-DF, se aproximando

do entendimento já esposado por parte da doutrina, a

Excelsa Corte deste país acabou afastando a sua linha

de entendimento tradicional e adotando uma nova

postura em relação a este tipo de controle, demons-

trando clara mudança de tendência, conforme se ex-

trai da ementa do pré-falado writ constitucional:

"Ementa: Constitucional. Administrativo. Tribunal de

Contas. Sociedade de Economia Mista: Fiscalização

pelo Tribunal de Contas. Advogado empregado da

empresa que deixa de apresentar apelação em ques-

tão rumorosa. I. - Ao Tribunal de Contas da União

compete julgar as contas dos

administradores e demais res-

ponsáveis por dinheiros,

bens e valores públicos da

administração direta e indire-

ta, incluídas as fundações e

sociedades instituídas e

mantidas pelo poder público

federal, e as contas daque-

les que derem causa a per-

da, extravio ou outra irregu-

laridade de que resulte pre-

juízo ao erário (CF, art. 71,

II; Lei 8.443, de 1992, art.

1º, I). II. - As empresas pú-

blicas e as sociedades de

economia mista, integrantes

da administração indireta,

estão sujeitas à fiscalização

do Tribunal de Contas, não

obstante os seus servidores

estarem sujeitos ao regime

celetista. III. - Numa ação

promovida contra a CHESF, o responsável pelo seu

acompanhamento em juízo deixa de apelar. O argu-

mento de que a não-interposição do recurso ocorreu

em virtude de não ter havido adequada comunicação

da publicação da sentença constitui matéria de fato

dependente de dilação probatória, o que não é possí-

vel no processo do mandado de segurança, que pres-

supõe fatos incontroversos. IV. - Mandado de segu-

rança indeferido."

Este entendimento foi noticiado nos informativos de

jurisprudência nº 408 e 411 daquela Suprema Corte.

Pela nova tese, não mais interessa a natureza jurídica

dos bens das estatais, o objeto social das estatais: ser-

viço público ou atividade econômica; reconhece-se ao

Tribunal de Contas competência para fiscalizar todas

as empresas estatais, independentemente do seu obje-

to.

A premissa utilizada neste julgamento foi o momento

de criação da estatal: o momento de surgimento da

pessoa jurídica. O STF aduziu que na criação de uma

estatal sempre vai haver ingresso de dinheiro público:

ou vai ingressar somente dinheiro público (como no

caso da empresa pública)  ou vai ocorrer aporte, majo-

ritariamente, de dinheiro pú-

blico (no caso das socieda-

des de economia mista).  Fato

incontroverso, desse modo,

é que sempre vai haver in-

gresso, em maior ou menor

grau, de dinheiro público

para a criação de empresa

estatal.

Concluiu o STF que haven-

do, lá no início, ingresso de

dinheiro público, ainda que

os bens sejam hoje privados,

ocorrendo um dano a

patrimônio de empresa esta-

tal, indiretamente vai haver

um dano ao erário, porque o

erário participou da criação

da empresa estatal.  Então

qualquer ato lesivo a empre-

sa estatal vai indiretamente

afetar o erário público.  Que

dinheiro público?  O dinheiro público do ingresso no

momento da criação da estatal, então deve ser aplicado

o art. 71, II da Constituição da República por conta da

origem do dinheiro na criação da estatal.

A linha anterior do STF, que vigorou por mais de sete

anos, era no sentido de faltar a estas Cortes Adminis-

trativas competência nessa área.

* Analista de Controle Externo, lotado na CCR - Coordenadoria de Controle
da Receita
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Mês pródigo em atrações.
Em Niterói, o cardápio
cultural de julho foi com-
posto por dois espetáculos
infantis, uma oficina de
música, festival de cinema
e o cantor e compositor
Paulinho Moska. No Espa-
ço Cultural do Rio, a atra-
ção principal do mês foi a
peça Marujada do
Pernabamba, protagonizada
pelo mímico, ator e adiretor
Josué Soares.

A aranha arranha
a jarra a jarra
arranha o
trava-língua

Glorinha Lattinni e Renato Pfeil
Oficina de música da tribo
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