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PRESTAÇÃO DE CONTAS.EXECUTIVO MUNICIPAL. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

E ADICIONAIS, ÍNDICES E LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. REGULARIDADE. 

APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOMENDAÇÕES. 

Tratando-se da apreciação das contas anuais ou de governo, a emissão de parecer prévio por 

aprovação não obsta posteriores imputações de responsabilidade ao gestor por irregularidades 

apuradas mediante outras ações de fiscalização. 

 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

26ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara – 20/8/2019 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO HAMILTON COELHO: 

I – RELATÓRIO 

Versam os autos sobre a prestação de contas de responsabilidade do Prefeito Antônio Silva, 

do Município de Varginha, relativa ao exercício de 2017. 

O órgão técnico realizou a análise de fls. 02/14 e constatou impropriedade, peça n.º 14, com 

43 páginas, que ensejou a abertura de vista ao responsável, mediante “Despacho do Relator”, 

peça n.º 20, com 01 página. 

Citado, o jurisdicionado acostou defesa e documentos, peça n.º 23, com 19 páginas, objeto de 

novo exame técnico, “Relatório de Conclusão PCA”, peça n.º 24, com 14 páginas. 

O Ministério Público junto a este Tribunal pronunciou-se pela aprovação das contas, nos 

termos do art. 45, I, da Lei Complementar n.º 102/08, conforme “Parecer MP”, peça n.º 26, 

com 04 páginas. 

É o relatório. 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

1. Considerações iniciais 

Esta prestação de contas foi examinada consoante o previsto na Resolução TC n.º 04/09, 

disciplinada pela Ordem de Serviço n.º 04/17 e Ordem de Serviço Conjunta n.º 01/18, a partir 

das informações encaminhadas pela Administração Pública Municipal por meio do Sistema 

Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM. 
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2. Apontamentos do órgão técnico 

2.1. Abertura de créditos suplementares e ou especiais, por superávit financeiro 

no exercício anterior, sem recursos disponíveis (fl. 10 da peça n.º 14) 

O órgão técnico apontou, inicialmente, a abertura de créditos suplementares sem recursos 

disponíveis, no montante de R$241.485,20, nas Fontes de Recursos n.os 23, 24, 29, 44, 46, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 55, 56 e 92, em desacordo com o teor do art. 43 da Lei n.º 4.320/64 c/c 

parágrafo único do art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Informou ainda que no relatório 

de controle o Município consignou justificativas sobre os referidos créditos adicionais abertos 

sem recursos disponíveis, que foi realizado o cancelamento de restos a pagar de exercícios 

anteriores, considerado o saldo da conta corrente do recurso correspondente a natureza do 

crédito e não o valor total da fonte, e que foram corrigidos os valores consoante planilhas 

acostadas ao relatório de controle interno (peça n.º 03, com 39 páginas). Após analisar as 

informações consignadas no relatório acima mencionado, a unidade técnica apurou que 

somente o recurso contido na Fonte n.º 24 não foi suficiente para acobertar o valor do crédito 

aberto, tendo sido apurado o montante de R$1.597.371,83 de recursos disponíveis e abertura 

de créditos na monta de R$1.838.857,03, e despesas realizadas no total de R$1.647.416,11, 

considerando o valor do empenho n.º 855/2017 (R$140.523,26), que foi estornado, e os 

valores devolvidos por meio da despesa 1784, no total de R$568.801,24, registrado na peça 

n.º 03. Assim, apurou-se a abertura de créditos sem recursos, no importe de R$50.044,28, 

retificando-se o apontamento inicial, fl. 10 da peça n.º 14. 

O jurisdicionado, resumidamente, alegou que apesar de em uma conta vinculada não ter 

ocorrido superávit, de forma global a Fonte 224 não sofreu ausência de cobertura, pois existem 

contas (n.os 72323-1, 73813-1, 60000055-8, 647005-6, 647005-9, 647027-7, 647030-7, 94-5, 

89-9 e restos a pagar, código de aplicação n.os 05-100.0019, 05-100.0074, 05-100.0076 e 05-

100.0062) que não foram consideradas pela área técnica, conforme consignado na Tabela 

Fonte, documento de n.º 01, acostado à peça n.º 23, com 19 páginas, e enfatizou que o 

superávit foi de R$1.765.860,41, e não de R$1.597.371,81, consignado no relatório técnico 

exordial, suficiente para acobertar o total das despesas realizadas na monta de 

R$1.647.416,11, restando, inclusive, saldo de R$118.444,30. E finalizou sua manifestação 

pleiteando a desconsideração do apontamento e a aprovação das contas. 

O órgão técnico, após o exame dos argumentos e da documentação acostada, elaborou novo 

“Relatório Conclusão PCA”, peça n.º 24, com 14 páginas, em que informa ter sido efetuado o 

recálculo do superávit financeiro do exercício anterior da Fonte 224, constatando-se a  

ocorrência do superávit de R$1.765.860,41, confirmando o valor informado pelo defendente, 

abaixo discriminado: 

(+) Saldo caixa/bancário em 31/12/16 (fonte 124/224): R$1.930.160,37 

(-) Restos a pagar inscritos em 31/12/16 (fonte 124/224); R$164.299,96 (restos a pagar 

inscritos - cancelamentos de restos a pagar) 

(+/-) Receitas/despesas extraorçamentárias em 31/12/16 (fonte 124/224): R$0,00 

(=) Superávit financeiro exercício anterior: R$1.1765.860,41  

Ressaltou que na fonte 224 foram abertos créditos no total de R$1.838.857,03, dos quais 

R$1.647.416,11 foram realizados (despesa empenhada). E no confronto da despesa realizada 

na referida fonte com o superávit financeiro apurado de R$1.765.860,41, observa-se que não 
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foram empenhadas despesas sem recursos disponíveis. Finaliza a área técnica no sentido de 

que, apesar de o montante dos créditos abertos ter ultrapassado o valor do superávit apurado, 

considera-se sanada a impropriedade apontada incialmente, em conformidade com o § 5º do 

art. 1º da Ordem de Serviço Conjunta n.º 01, de 02/5/18, que estabelece a despesa realizada 

como parâmetro para análise. 

Isso posto, em consonância com a unidade técnica e com o parecer ministerial, afasto a 

irregularidade referenciada, haja vista o total da despesa realizada ser inferior ao valor do 

superávit auferido, mantendo-se o equilíbrio das contas municipais. 

2.2. Outros apontamentos técnicos 

No “Relatório de Conclusão PCA”, peça n.º 14, fls. 07, 11, 12, 13 e 33, foram consignadas as 

seguintes observações e recomendações: 

a) A unidade assinalou a abertura de créditos adicionais sem recursos financeiros na fonte 190, 

em violação ao disposto na legislação pertinente, contudo, ressaltou que considerando o teor 

da Consulta n.º 873.706, de 20/6/12, respondida por esta Corte de Contas, que prescreve o 

seguinte: “... nas transferências voluntárias de outras entidades políticas, é correta a utilização do 

“excesso de arrecadação de convênios” (art. 43, II, § 1º da Lei 4.320/64) como fonte de recursos para 

abertura de créditos adicionais, ainda que o excesso estimado no momento da abertura de créditos não 

se concretize em excesso de arrecadação real”, desconsidera-se a irregularidade assinalada. E 

sugeriu recomendar ao gestor sempre observar o previsto no art. 42 da Lei n.º 4.320/64 c/c o 

art. 25, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, bem como manter a vinculação dos 

recursos financeiros ao objeto pactuado (art. 25, § 2º, da LRF); 

b) Ainda com relação aos créditos orçamentários e adicionais, o órgão técnico informou que 

não foram empenhadas despesas acima do limite dos créditos autorizados pelo Poder 

Executivo, em observância ao preceito do art. 59 da Lei 4.320/64 e inciso II do art. 167 da 

Constituição da República, entretanto, apontou que o Legislativo procedeu o empenho de 

despesas que ultrapassaram o limite dos créditos autorizados, consoante relatório anexado, 

impropriedade que poderá ser apurada em ação de fiscalização própria. Ademais, assinalou 

também o montante de R$1.478.960,80 relativo às despesas excedentes empenhadas pela 

Fundação Hospitalar do Município de Varginha, porém, por meio dos demonstrativos 

contábeis verificou-se que os Decretos n.os 8454, 8467, 8468, 8471, 8472 e 8548 não foram 

lançados no SICOM, o que gerou o apontamento, e que no balancete de despesa não consta 

despesa excedente por crédito orçamentário, restando elidida a falha; 

c) O Município efetuou as realocações orçamentárias de que tratam as disposições contidas 

no art. 167, VI, da Constituição da República, porém, conforme consta no relatório anexado 

à PCA “Realocação de Orçamentárias” (peça n. 19), verificou-se que o tipo de Decreto 

informado não corresponde à realidade da execução realizada. Assim sendo, reforçou a 

relevância de se observar as orientações estabelecidas nas Consultas n.os 862.749 e 958.027, 

de 25/6/14 e 02/3/16, deste Tribunal, e opinou por recomendar ao gestor atentar para a correta 

utilização dos instrumentos contidos no dispositivo constitucional referenciado; 

d) No tocante aos decretos de alterações orçamentárias (peça n.º 06) houve a incidência de 

acréscimos e reduções em fontes incompatíveis, em desacordo com o previsto na Consulta n.º 

932.477, sessão plenária de 19/11/14, deste Tribunal, em que se estabelecem as exceções para 

abertura de créditos adicionais com utilização de fontes distintas. Assim, sugeriu recomendar 

ao gestor a observância da mencionada jurisprudência; e 
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e) Quanto ao relatório de controle interno, a unidade técnica informou que o parecer foi 

conclusivo pela regularidade das contas, bem como foram abordados todos os tópicos exigidos 

no item 1 do Anexo I da Instrução Normativa TC n.º 04, de 29/11/17.  

Adiro às referidas sugestões e recomendo ao prefeito municipal a adoção das medidas 

descritas acima, a fim de que sejam harmonizadas as práticas administrativas às exigências 

legais correspondentes. 

3. Considerações finais 

Verifiquei, a partir da informação técnica, o cumprimento dos índices legais e constitucionais 

relativos à manutenção e desenvolvimento do ensino (25,08%), às ações e serviços públicos 

de saúde (31,33%), aos limites das despesas com pessoal (44,49% pelo município, e de 

43,54% e 0,95 % pelos Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente), bem como do 

estabelecido no art. 29-A da Carta da República acerca do repasse ao Poder Legislativo 

(3,11%). 

Sobre os pisos constitucionais, o órgão técnico ainda observou, com relação às ações e 

serviços de saúde, que não há valor residual a ser aplicado referente ao exercício anterior,  

fl. 25 da peça n.º 14. 

Merece destaque a análise realizada pela unidade técnica relativamente ao Plano Nacional de 

Educação (Meta 1 da Lei n.º 13.005/14). Apontou-se que o Município cumpriu apenas 91,25% 

da Meta n.º 1 no tocante à universalização da educação infantil na pré-escola no exercício de 

2016, descumprindo-se o disposto no referido diploma legal, e até o exercício em exame 

atingiu o percentual de 37,92% no tocante à oferta em creches para crianças de 0 (zero) a 3 

(três) anos, fls. 34/35 da peça n.º 14. 

Em consonância com a área técnica, recomendo ao prefeito a estrita observância da Meta 1 

do Plano Nacional de Educação e a sua compatibilização com os instrumentos de 

planejamentos municipais, frisando tratar-se de programa consectário de comandos insertos 

no inciso VIII do art. 206 e no art. 208 da Carta da República, bem como na Lei Federal  

n.º 13.005/2014. Vale acrescentar que o Município de Varginha observa o piso salarial 

profissional nacional previsto na Lei Federal n.º 11.738/08 e atualizado pela Portaria MEC n.º 

31, de 2017, em observância ao teor do inciso VIII do art. 206 da Carta Magna. 

Consultando o Sistema de Gestão e Administração de Processos – SGAP, averiguei não ter 

havido, no município, inspeção referente ao exercício ora analisado. 

Finalmente, é de se registrar que a apreciação das contas anuais oferecidas compreende a 

gestão como um todo, e não o exame de cada ato praticado pelo administrador no período. 

Assim, a emissão de parecer não impede a análise de impropriedades identificadas em 

inspeção ou denunciadas, tendo em vista os princípios da verdade material e da prevalência e 

indisponibilidade do interesse público, como também a indeclinável competência desta Corte 

de Contas na busca da máxima efetividade das normas constitucionais aplicáveis à 

Administração Pública. 

III – CONCLUSÃO 

Pelo exposto, acorde com o Órgão Ministerial e fundamentado no preceito do inciso I do 

art. 45 da Lei Complementar n.º 102/08, manifesto-me por emissão de parecer prévio pela 

aprovação das contas de responsabilidade do Prefeito Antônio Silva, do Município de 

Varginha, relativas ao exercício de 2017. 
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No mais, caberá ao atual Chefe do Executivo manter organizada, nos termos da legislação de 

regência, a documentação pertinente para fins de exercício do controle externo em inspeção e 

ou auditoria, e aos responsáveis pelo controle interno comunicar a este Tribunal toda e 

qualquer falha detectada, sob pena de responsabilidade solidária, bem como, observar as 

orientações contidas nos normativos desta Corte de Contas. 

Observados os procedimentos insertos no art. 239, regimental, as anotações e cautelas de 

praxe, arquive-se o processo. 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO HELVECIO: 

Acolho a proposta de voto do Relator. 

 

CONSELHEIRO DURVAL ÂNGELO: 

Acolho a proposta de voto do Relator. 

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE JOSÉ ALVES VIANA: 

Também acolho a proposta de voto do Relator. 

ACOLHIDA A PROPOSTA DE VOTO DO RELATOR, POR UNANIMIDADE. 

 

(PRESENTE À SESSÃO A PROCURADORA SARA MEINBERG.) 

PARECER PRÉVIO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, deliberam os Exmos. Srs. Conselheiros da Primeira 

Câmara, por unanimidade, na conformidade da Ata de Julgamento, das Notas Taquigráficas e 

diante das razões expendidas na proposta de voto do Relator, em: I) emitir PARECER 

PRÉVIO pela aprovação das contas anuais de responsabilidade do Sr. Antônio Silva, Prefeito 

Municipal de Varginha, no exercício de 2017, com fundamento no disposto no inciso I do 

art. 45 da Lei Complementar n.º 102/08; II) determinar ao atual Chefe do Executivo que 

mantenha organizada, nos termos da legislação de regência, a documentação pertinente para 

fins de exercício do controle externo em inspeção e ou auditoria, e aos responsáveis pelo 

controle interno que comuniquem a este Tribunal toda e qualquer falha detectada, sob pena 

de responsabilidade solidária, bem como, que observem as orientações contidas nos 

normativos desta Corte de Contas; III) determinar, por fim, o arquivamento do processo, 

observados os procedimentos insertos no art. 239 do Regimento Interno, bem como as 

anotações e cautelas de praxe. 

Plenário Governador Milton Campos, 20 de agosto de 2019. 

 

JOSÉ ALVES VIANA 

Presidente 

 

HAMILTON COELHO 

Relator 

(assinado digitalmente) 

dds/ 
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