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1. RELATÓRIO 

Tratam os autos de consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Vereadores de Miguel Alves, Sr. João de Deus de Sousa Ramos, a respeito do 

pagamento de décimo terceiro salário e terço de férias para vereadores. 

Após conhecer a presente consulta, encaminhei a mesma à Comissão de 

Regimento e Jurisprudência - CRJ, que informou que foram encontrados prejulgados ou 

decisões reiteradas sobre a matéria questionada. Afirmou a CRJ que há recente 

manifestação do TCE-PI em processo de consulta sobre idêntica matéria (Processo 

TC/012278/2017, Acórdão nº 174/18, publicado no DOE/TCE-PI º 031/18). Destacou, 

ainda, que o Plenário desta Corte de Contas tratou de matéria semelhante nos Processos 

TC-E- 5086/03, TC-E-28290/05 e TC-E- 12545/07. Em seguida, os autos foram 

encaminhados à DFAM, que apresentou seu relatório de peça 05, e por fim ao MPC para 

manifestação. 

O Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento da consulta e, no 

mérito, aderindo às conclusões emitidas pela DFAM, entende pela possibilidade de 

concessão de “verba indenizatória” aos Vereadores, por meio de lei (art. 37, § 11, da 

CF/88) em sentido estrito e específico, seguida de regulamentação pelo próprio 

parlamento sobre quais despesas podem e não podem, e a prestação de contas 

respectiva, além de conferir a todas elas ampla transparência e irrestrito acesso aos 

processos por qualquer interessado, tudo a ser devida e oportunamente analisado pelo 

controle interno das Câmaras Municipais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminarmente, vale frisar que a presente Consulta preenche os requisitos 

de admissibilidade previstos no regimento Interno do TCE/PI, visto que a mesma não 

versa exclusivamente sobre caso concreto e é proposta por legitimado, conta com 

parecer do órgão de assistência jurídica e está instruída com cópia da legislação 

pertinente ao objeto da consulta, nos termos dos arts. 201 e 202 do Regimento Interno 

desta Corte de Contas.  

De início, o consulente aduziu que a Câmara Municipal de Miguel Alves 

aprovou por unanimidade o Projeto de Resolução nº 017/2017, de autoria do vereador 

Francisco de Oliveira Rodrigues, que dispõe sobre a Regulamentação de Verba 

Indenizatória do exercício parlamentar no gabinete de vereador e outras providências. 

Acrescentou que tal proposição foi promulgada pela mesa diretora da Câmara Municipal 

de Miguel Alves e obteve parecer favorável pela assessoria do referido poder legislativo. 

Desta forma o consulente, por conta da complexidade da matéria, solicita ao TCE/PI um 

posicionamento sobre a matéria em questão, para que, havendo a disponibilidade 

financeira, possa executar tais despesas com a segurança contábil e jurídica 

necessárias. 

A DFAM, após análise da Informação da Comissão de Regimento e 

Jurisprudência – CRJ, destacou que o TCE/PI se manifestou sobre a matéria, em 

consulta com idêntico objeto, tendo o Acórdão nº 174/2018, referente ao Processo 

TC/012278/2017, sido publicado no Diário Eletrônico do TCE/PI nº 031, de 19 de 

fevereiro de 2018. Foi decidido no referido processo que é possível a concessão de 

“verba indenizatória” aos Vereadores, por meio de lei (art. 37, § 11 da CF/88) em sentido 

estrito e específica, seguida de regulamentação pelo próprio parlamento das despesas 

que podem, as que não podem e a prestação de contas respectiva, além de conferir a 

todas elas ampla transparência e irrestrito acesso aos processos por qualquer 
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interessado, tudo a ser devida e oportunamente analisado pelo controle interno das 

Câmaras Municipais. 

A CRJ destacou que o Plenário desta Corte de Contas também tratou de 

matéria semelhante nos Processos TC-E-5086/03, TC-E-28290/05 e TC-E-12545/07. 

Quanto ao processo TC-E-5086/03 (Câmara Municipal de Coivaras), cujo assunto era a 

possibilidade de concessão de indenização a funcionário público efetivo ocupante de 

cargo eletivo de vereador, com opção pela remuneração do cargo efetivo, concluiu o 

TCE/PI pela possibilidade quando convocada no curso do recesso parlamentar. Sobre o 

processo TC-E-28290/05 (Câmara Municipal de União), cujo assunto era a possibilidade 

de concessão de verba de representação para manutenção dos gabinetes dos 

vereadores, concluiu o TCE pela possibilidade apenas nos casos ressalvados para 

custeio de despesas de natureza indenizatória disciplinadas em lei. No processo TC-E-

12545/07 (Câmara Municipal de Teresina), cujo assunto era na possibilidade do 

Presidente da Câmara perceber verba de representação, concluiu o TCE/PI pela 

possibilidade na hipótese de o subsídio ser fixado em valores iguais para todos os 

membros do Legislativo Municipal, podendo os ocupantes de cargo de Mesa Diretora 

perceber verba de representação de caráter indenizatório instituído em lei. 

 

 

 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, acolhendo as conclusões emitidas pela DFAM e pelo 

Ministério Público, qual seja, pela possibilidade de concessão de “verba indenizatória” aos 

Vereadores, por meio de lei (art. 37, § 11, da CF/88) em sentido estrito e específico, seguida 

de regulamentação pelo próprio parlamento a respeito das despesas que podem ou não 

podem ser enquadradas, além de conferir ampla transparência e irrestrito acesso aos 
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processos por qualquer interessado, tudo a ser devida e oportunamente analisado pelo 

controle interno das Câmaras Municipais. 

Teresina, 07 de junho de 2018. 

 

                                        (assinado digitalmente) 

                                             Jaylson Fabianh Lopes Campelo 
                                     Relator 
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