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PRIMEIRA CÂMARA – SESSÃO: 28/02/12 

RELATOR: CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO 

PROCESSO Nº 710138 – PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 

PROCURADORA PRESENTE À SESSÃO: CRISTINA ANDRADE MELO  

 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

 

CONSELHEIRO CLÁUDIO TERRÃO:  

Processo nº 710.138 

Natureza: Prestação de Contas Municipal 

Jurisdicionado: Município de Ribeirão das Neves 

Responsável: Walace Ventura Andrade 

Exercício Financeiro: 2005 

RELATÓRIO 

Tratam os autos da prestação de contas do Chefe do Executivo Municipal de 

Ribeirão das Neves, relativa ao exercício financeiro de 2005, analisada no 

estudo técnico de fls. 18/24, nos termos da Resolução nº 04/09. 

Registro que, por força da Decisão Normativa nº 02/09, no presente exame 

serão consideradas as informações e os elementos de provas acerca dos índices 

constitucionais da educação e saúde constantes no processo nº 714.151, 

posteriormente convertido no Processo Administrativo nº 738.051, atinente à 

inspeção ordinária realizada na municipalidade em relação ao exercício 

financeiro em comento. 

Relativamente à manutenção e desenvolvimento do ensino, apurou-se a 

aplicação de 25,33% da receita base de cálculo. Para apuração desse índice, a 

unidade técnica excluiu, dos Anexos II e III, os valores de R$61.894,24 

(sessenta e um mil oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro 
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centavos), R$249.666,37(duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e sessenta 

e seis reais e trinta e sete centavos), R$466.737,45(quatrocentos e sessenta e 

seis mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), relativos a 

vale-transporte, bem como o valor de R$159.000,00(cento e cinquenta e nove 

mil reais) atinentes a gastos com o ensino médio, o que alterou o percentual 

apresentado de 25,96% para 25,33% (fl. 22).  

Na inspeção realizada, verificou-se, contudo, que o percentual efetivamente 

realizado correspondeu a 25,12% da receita base de cálculo, o que atende ao 

limite exigido no art. 212 da CR/88. 

Nas ações e serviços públicos de saúde informou-se a aplicação de 27,87% da 

receita base de cálculo, todavia foi comprovado na inspeção o percentual de 

27,95%, o qual atende ao limite mínimo de que trata o inciso III do art. 77 do 

ADCT da Constituição Federal (fl. 23). 

Os gastos com pessoal obedeceram aos limites percentuais estabelecidos na Lei 

de Responsabilidade Fiscal, art. 19, III e art. 20, III, alíneas “a” e “b”, tendo 

sido aplicados 51,47%, 49,60% e 1,87% da receita base de cálculo, 

respectivamente, no município e nos Poderes Executivo e Legislativo (fl. 23). 

Por fim, apontou-se a abertura de créditos suplementares/especiais sem 

cobertura legal e sem recursos disponíveis nos valores de R$4.606.196,40 

(quatro milhões seiscentos e seis mil cento e noventa e seis reais e quarenta 

centavos) e R$9.559.222,41 (nove milhões e quinhentos e cinquenta e nove mil 

duzentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), respectivamente, bem 

como o repasse à Câmara Municipal acima do limite legal exigido em 1,68%, 

no montante de R$599.424,93 (quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e 

vinte e quatro reais e noventa e três centavos). O estudo inicial contemplou, 

ainda, o exame da aplicação dos recursos recebidos do FUNDEF (fl. 22).  

Citado, o responsável apresentou defesa acompanhada dos documentos de fls. 

50/140. 
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A unidade técnica reexaminou os autos, concluindo pela rejeição das contas, 

tendo em vista a infringência ao disposto no art. 167, V, da CF/88 e no inciso II 

do art. 29-A da CF/88. 

O Ministério Público de Contas também se manifestou pela rejeição das contas, 

fls. 150/150v. 

É o relatório, no essencial. 

FUNDAMENTAÇÃO 

No que se refere à execução dos recursos do FUNDEF, destaco que a matéria 

não constitui o escopo de análise das prestações de contas municipais, nos 

termos da Resolução nº 04/09 e da Ordem de Serviço TCEMG nº 07/10, razão 

pela qual deixo de apreciá-la nestes autos. 

De acordo com o estudo técnico realizado e conforme já relatado, foi 

observado o limite de empenhamento das despesas, devidamente aplicados os 

índices constitucionais da educação e saúde e respeitados os limites legais 

estabelecidos para os gastos com pessoal. 

Quanto à abertura de créditos suplementares sem cobertura legal, verifica-se 

que a Lei Orçamentária Anual, fls. 55/56, autorizou a abertura de créditos 

adicionais até o limite de 40% da despesa orçada ou seja, R$40.988.529,60 

(quarenta milhões novecentos e oitenta e oito mil quinhentos e vinte e nove 

reais e sessenta centavos).  

No entanto, conforme apontado à fl. 19 do relatório técnico, o valor de créditos 

suplementares efetivamente abertos no exercício de 2005 totalizaram 

R$45.594.726,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e noventa e quatro mil 

setecentos e vinte e seis reais), o que ensejou o apontamento de ausência de 

cobertura legal para o montante de R$4.606.196,40 (quatro milhões seiscentos 

e seis mil cento e noventa e seis reais e quarenta centavos). 

Visando a justificar a ocorrência, o prefeito apresentou as Leis Municipais 

n
os

 2.791/05, 2.796/05, 2.801/05, 2.811/05, 2.812/05, 2.827/05, 2.836/05, 
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2.858/05, 2.861/05 e 2.864/05, juntadas às fls. 57/69, as quais, segundo consta 

dos seus próprios textos, “autorizavam a abertura de créditos especiais”, no 

valor de R$2.282.828,03 (dois milhões duzentos e oitenta e dois mil oitocentos 

e vinte e oito reais e três centavos), estabelecendo como fontes de recursos a 

anulação das dotações especificadas. 

Além disso, o prefeito apresentou, ainda, as Leis Municipais nº 2.858/05, 

2.862/05 e 2.858/05, as quais também “autorizavam a abertura de créditos 

especiais”, no valor total de R$872.854,00 (oitocentos e setenta e dois mil 

oitocentos e cinqüenta e quatro centavos), indicando como fonte de recursos o 

excesso de arrecadação. 

A unidade técnica, em sede de reexame, manteve o apontamento inicial, ao 

argumento de que as leis apresentadas pelo prefeito, referiam-se a créditos 

adicionais especiais, não alterando, dessa forma, o valor das suplementações 

desprovidas de cobertura legal. 

Ocorre que, embora as leis juntadas de fato façam referência à autorização para 

abertura de créditos especiais, verifico que, na realidade, estes créditos foram 

destinados para suplementar dotações já existentes no orçamento de 

Ribeirão das Neves para o exercício de 2005 e não para atender despesas para 

as quais não houvesse dotação orçamentária específica, conforme se extrai das 

fls. 57/69. 

Portanto, entendo que houve simples erro material quando da elaboração do 

projeto das leis autorizativas, de modo que considero que os créditos ali 

autorizados possuem natureza suplementar (art. 41, I, Lei 4.320/64) e não 

especial (art. 41, II, Lei 4.320/64). 

Sendo assim, para verificar o total de créditos suplementares efetivamente 

autorizados, deve-se somar o valor das suplementações já autorizadas na 

LOA/2005 - R$40.988.529,60 (quarenta milhões novecentos e oitenta e oito 

mil quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) – com o total de 

créditos autorizados pela legislação esparsa: R$2.282.828,03 (dois milhões 
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duzentos e oitenta e dois mil oitocentos e vinte e oito reais e três centavos), 

tendo como fonte a anulação de dotações e R$872.854,00 (oitocentos e setenta 

e dois mil oitocentos e cinqüenta e quatro centavos), oriundos do excesso de 

arrecadação. 

Realizado o somatório, chega-se, então, ao valor de R$44.144.211,63 (quarenta 

e quatro milhões cento e quarenta e quatro mil duzentos e onze reais e sessenta 

e três centavos), relativos aos créditos suplementares autorizados, valor este 

ainda inferior ao total de créditos suplementares abertos: R$45.594.726,00 

(quarenta e cinco mil quinhentos e noventa e quatro mil setecentos e vinte e 

seis reais). 

No entanto, conforme informado pelo prefeito em sua defesa, foi anulado, 

ainda, o saldo de R$3.800.200,00 (três milhões oitocentos mil e duzentos reais) 

na dotação relativa ao convênio firmado com a COPASA. Tal informação, 

embora não conste do Decreto 142/05, pode ser verificada na ficha de empenho 

relativa a este convênio, juntada à fl. 54, na qual se constata expressa menção à 

lei e ao próprio Decreto que anularam a dotação, de modo que, com base no 

princípio da verdade real e do formalismo moderado, acolho o argumento do 

prefeito no sentido de que houve erro material quando da elaboração do 

Decreto.  

Dessa forma, subtraindo a anulação de R$3.800.200,00 (três milhões 

oitocentos mil e duzentos reais) do total de créditos suplementares 

efetivamente abertos, chega-se ao valor de R$41.794.526,00 (quarenta e um 

milhões setecentos e noventa e quatro mil quinhentos e vinte e seis reais), o 

qual se encontra dentro do limite de R$44.144.211,63 (quarenta e quatro 

milhões cento e quarenta e quatro mil duzentos e onze reais e sessenta e três 

centavos) de suplementações autorizadas no orçamento e em outras leis 

esparsas. 
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Por estas razões, acolho a defesa apresentada pelo gestor, desconsiderando o 

apontamento técnico relativo aos créditos suplementares abertos, 

supostamente, sem autorização legislativa. 

No que diz respeito à abertura de créditos suplementares/especiais sem 

recursos disponíveis, o órgão técnico apontou que foram abertos créditos 

suplementares no montante de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais) com 

recursos oriundos do excesso de arrecadação.  

Ocorre que, na análise dos créditos orçamentários e adicionais de fl. 144, 

consta o valor de R$5.440.777,59 (cinco milhões quatrocentos e quarenta mil 

setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), como o total dos 

recursos oriundos do “excesso de arrecadação”. 

Desse modo, a unidade técnica apontou a abertura de créditos adicionais sem 

recursos disponíveis no valor de R$9.559.222,41 (nove milhões quinhentos e 

cinquenta e nove mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos).  

Subtraindo desse montante, a anulação de R$3.800.200,00 (três milhões 

oitocentos  mil e duzentos reais), chega-se ao total de R$ 5.759.022,41 (cinco 

milhões setecentos e cinqüenta e nove mil e vinte e dois reais e quarenta e um 

centavos) de créditos adicionais sem recursos disponíveis, o que constitui um 

elemento indiciário de descumprimento do art. 167, V da Constituição Federal 

e do art. 43 da Lei 4.320/64. 

Tais dipositivos legais estabelecem que a abertura dos créditos suplementares 

depende não apenas de autorização legislativa, mas também da existência de 

recursos disponíveis para ocorrer a despesa. A finalidade precípua dessa norma 

é coibir a realização de despesa pública sem a necessária fonte financeira ou 

orçamentária de recursos, evitando o desequilíbrio das contas públicas, com o 

consequente aumento do passivo financeiro, e o desvio do planejamento 

orçamentário. 
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No entanto, saliento que o exame das presentes contas restringe-se aos dados 

consolidados enviados via SIACE/PCA, uma vez que não foi realizada 

inspeção in loco no município com essa finalidade. Não se tem, assim, acesso a 

todos os dados da execução orçamentária, o que impossibilita a verificação de 

que a despesa empenhada ocorreu à conta dos créditos suplementares abertos 

com a indicação da fonte de recursos “excesso de arrecadação”. 

Dessa forma, deixo de considerar o apontamento técnico quanto à abertura de 

créditos adicionais sem recursos disponíveis, uma vez que a despesa 

empenhada foi inferior aos recursos arrecadados e que não há nos autos 

elementos probatórios suficientes para concluir pela ocorrência da ilegalidade 

material, já que não se comprovou o empenhamento dos créditos adicionais 

abertos sem a necessária fonte de recursos. 

Em relação ao repasse de recursos financeiros ao Poder Legislativo acima do 

limite constitucional, a unidade técnica apontou que o Executivo incluiu 

indevidamente no cálculo a receita retida para formação do FUNDEF, bem 

como a receita relativa ao Custeio de Serviço de Iluminação Pública no valor 

de R$5.572.683,29 (cinco milhões quinhentos e setenta e dois mil seiscentos e 

oitenta e três reais e vinte e nove centavos), o que ensejou um repasse a maior 

de R$599.424,93 (quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e vinte e 

quatro reais e noventa e três centavos). 

A questão relativa à composição da base de cálculo para efeito de repasse ao 

Poder Legislativo foi tormentosa no âmbito deste Tribunal, culminando na 

instauração de vários incidentes de uniformização, a exemplo dos processos n
os

 

685.116, 687.332, 686.880 e 687.192.  

Em relação ao cômputo das receitas retidas na fonte para formação do 

FUNDEF, embora a EC nº 25 tenha entrado em vigor em 01/01/01, somente na 

sessão do dia 06/04/05, após exaustivos debates, esta Corte pacificou o 

entendimento pela exclusão destas receitas da base de cálculo para efeito de 

transferência ao Poder Legislativo.  
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Assim, foi editada a Súmula nº 102 que, em sua redação originária publicada no 

“MG” de 01/02/06, expressamente prescrevia: 

As transferências do FUNDEF e as transferências de complementação do FUNDEF, 

recebidas pelo Município, não integram o somatório da receita tributária e das 

transferências constitucionais a que se refere o artigo 29-A da Constituição Federal, 

por terem destinação prevista em lei, desde o momento do repasse. 

Posteriormente, o Tribunal de Contas reeditou o conteúdo desta súmula, com o 

propósito de explicitar a orientação aos seus jurisdicionados, dando concretude 

à jurisprudência sobre o tema: 

A contribuição ao FUNDEF e ao FUNDEB, bem como as transferências recebidas 

desses Fundos pelos Municípios, incluída a complementação da União, a qualquer 

título, não integram a base de cálculo a que se refere o art. 29-A da Constituição 

Federal/88 para o fim de repasse de recurso à Câmara Municipal. (Publicada em 

16/04/08) 

Constata-se, pois, que a exclusão das receitas do FUNDEF/FUNDEB da base 

de cálculo para efeito de repasse ao Poder Legislativo não era matéria pacífica 

nesta Corte de Contas, mesmo após a edição da Súmula nº 102, que, editada em 

01/02/06, foi revisada em 26/11/08. 

Recentemente, quando da apreciação da Consulta 837.614, na sessão do dia 

29/06/11, este Tribunal reviu seu posicionamento e decidiu que a contribuição 

municipal feita ao FUNDEF/FUNDEB custeada por recursos próprios deveria 

integrar a base de cálculo para o repasse de recursos do Poder Executivo à 

Câmara Municipal, suspendendo, dessa forma, a eficácia da Súmula 102. Já na 

sessão do dia 19/10/11, após a realização de estudo técnico pela Comissão de 

Jurisprudência e Súmula, optou-se por cancelar definitivamente a Súmula 102. 

Com efeito, quando daquela assentada, ficou decidido que a análise das 

prestações de contas que não foram ainda apreciadas no âmbito desta Corte, ou 

que estão em fase de pedido de reexame, deverá ser feita com base na 

interpretação mais benéfica, sendo possível a retroatividade do entendimento 

atual, caso seja ele mais favorável ao gestor. 
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Dessa forma, conforme o mais recente entendimento desta Corte de Contas, a 

receita retida para a formação do FUNDEF deve ser considerada para fins de 

cálculo do repasse ao Poder Legislativo, de modo que sua inclusão na base de 

cálculo pelo prefeito não enseja qualquer apontamento de irregularidade. 

Resta, portanto, analisar se a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública 

deve, ou não, ser incluída no cálculo dos valores a serem repassados ao Poder 

Legislativo. 

Verifica-se, incialmente, que, entre 2004 e 2006, a questão da inclusão da 

Contribuição para Custeio da Iluminação Pública para fins de cálculo do 

repasse ao Legislativo não estava pacificada entre os membros desta Corte de 

Contas. Na Consulta 687.868, respondida na Sessão de 29/09/04, por exemplo, 

este Tribunal concluiu que referida Contribuição não poderia compor a base de 

cálculo do repasse à Câmara: 

A CIP, tributo de alçada municipal ou distrital, não pode ser desvirtuada para 

custear despesas estranhas à iluminação pública, porque é vinculada à 

finalidade certa e determinada pela própria Constituição da República. 

De conformidade com o art. 29-A da mesma Carta Política, o montante 

arrecadado no exercício anterior da receita tributária do município, acrescido 

das transferências recebidas por força dos arts. 153, § 5º, 158 e 159, também 

da Constituição Federal, servirá de base de cálculo para o repasse do 

duodécimo à Câmara Municipal, cuja transferência ocorrerá, 

impreterivelmente, até o dia vinte de cada mês, sob pena de o Prefeito incorrer 

em crime de responsabilidade. 

Como se vê, a CIP, que é desvinculada da receita tributária, não faz parte da 

base de cálculo do repasse financeiro devido ao Legislativo. Ademais, quanto 

ao somatório da receita tributária e das transferências constitucionais 

mencionadas, bases que vão compor o total das despesas do Poder Legislativo 

Municipal, a nossa Lei Maior é clara a esse respeito. (Publicada em 29/09/04). 

Ocorre que, em 08/06/05, quando da apreciação da Consulta 687.891, este 

Tribunal adotou entendimento diametralmente oposto àquele que fora adotado 
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na Consulta 687.868, concluindo pela possibilidade de inclusão da 

Contribuição de Iluminação Pública para o cálculo dos valores a serem 

repassados ao Legislativo: 

A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública à contribuição 

parafiscal, do gênero imediato das contribuições e mediato de tributo, as receitas dela 

advindas constituem receita tributária, razão pela qual devem ser consideradas no 

cálculo total da despesa do Poder Legislativo local, na forma do disposto no art. 29-A 

acima reproduzido (Publicada em 08/06/05). 

Tal entendimento vigorou até 24/05/06, quando este Tribunal respondeu a 

Consulta 710.927, modificando novamente seu entendimento quanto a questão, 

retomando a conclusão da Consulta 687.868: 

Convém não olvidar que os valores recebidos do FUNDEF (Súmula TC nº 102), a 

contribuição para o custeio de iluminação pública – CIP (Consulta 687868) e os 

royalties angariados (Consulta 641753) estão excluídos da base de cálculo sobre a 

qual incidirão os oito por cento a que tem direito a Casa de Vereadores de Mirabela 

porque esses recursos têm destinação especialmente prevista em lei (Publicada em 

24/05/06). 

Dessa forma, desde 24/05/06 a posição deste Tribunal consubstancia-se no 

sentido de que a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública não deve ser 

incluída no cálculo do repasse ao Legislativo. No entanto, o mesmo não pode 

ser dito do período compreendido entre 2004 e 2006, uma vez que, nesta época 

o posicionamento do Tribunal ainda não era uníssono, o que gerava dúvida 

entre os jurisdicionados. 

Ora, por certo que a ocorrência de decisões divergentes sobre o mesmo tema 

provoca instabilidade jurídica tanto no âmbito da Corte Julgadora, porque 

revela a discordância de entendimento entre os seus membros sobre a questão, 

como também e, sobretudo, em relação ao próprio jurisdicionado, que fica 

desprovido da confiança necessária no órgão judicante, já que inexiste a 

uniformização intelectiva suficiente para decidir, acarretando incerteza quanto à 

melhor interpretação do instrumento legal, gerando, inclusive, reflexos 

negativos à condução da gestão administrativa. 
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Neste sentido, há de ser ressaltada a posição do Supremo Tribunal Federal ao 

julgar matéria submetida a sua apreciação, da qual foi Relatora para o acórdão a 

Exma. Ministra Ellen Gracie, quando prolatou o seguinte entendimento: 

O Supremo Tribunal Federal deve evitar a adoção de soluções divergentes, 

principalmente em relação a matérias exaustivamente discutidas por seu Plenário. A 

manutenção de decisões contraditórias compromete a segurança jurídica, porque 

provoca nos jurisdicionados inaceitável dúvida quanto à adequada interpretação da 

matéria submetida a esta Suprema Corte. (Embargos Declaratórios nos Embargos de 

Divergência no Recurso Extraordinário 198.604. Relator Min. Cezar Peluso. Relatora 

p/Acórdão: Min. Ellen Gracie. 26/03/2009) – grifo nosso. 

Em suma, a instabilidade jurídica acarreta ofensa ao princípio da segurança 

jurídica, porque afeta o devido processo legal à medida que provoca gravoso 

dano à ordem jurídica. Desse modo, ao aplicador do direito compete a tarefa de 

utilizar o melhor método hermenêutico para subsunção da norma ao caso 

concreto na busca da justiça, cabendo à jurisprudência a finalidade de revelação 

do direito com a clareza e precisão necessárias à perfeita compreensão do 

direito. 

Assim, considerando o atributo normativo da consulta, a teor do disposto no 

art. 3º, § 1º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas e considerando, sobretudo, 

o princípio da segurança jurídica, entendo que, no caso concreto, a inclusão da 

Contribuição para Custeio da Iluminação Pública para fins de cálculo do 

repasse ao Legilsativo não constituiu irregularidade. 

Dessa forma, incluindo os valores oriundos desta contribuição e aqueles retidos 

para a formação do FUNDEF, verifica-se que a receita utilizada como base de 

cálculo para o repasse perfazia o montante de R$46.202.582,69 (quarenta e seis 

milhões duzentos e dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove 

centavos), e que o limite de 7% a ser repassado ao Legislativo seria 

R$3.234.180,78 (três milhões duzentos e trinta e quatro mil e cento e oitenta 

reais e setenta e oito centavos). 
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Como o Executivo repassou à Câmara o R$3.103.363,92 (três milhões cento e 

três mil e trezentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), entendo 

que foi plenamente atendido o limite constitucional, de modo que considero 

sanado o vício apontado pelo órgão técnico. 

Por fim, destaque-se o elevado percentual de 40% para suplementação de 

dotações, consignado no art. 7º da Lei Orçamentária. Flexibilizar em nível tão 

elevado o orçamento significa retirar da peça orçamentária sua característica 

precípua: a de planejamento da ação estatal. Tal procedimento caracteriza a 

deformação e o desvirtuamento do orçamento-programa, pondo em risco a 

concretização efetiva dos objetivos e metas governamentais traçados. 

Assim, recomendo à atual Administração Municipal que aprimore o processo 

de planejamento orçamentário, de forma que o orçamento represente o melhor 

possível as demandas sociais e as ações de governo, evitando expressivos 

ajustes orçamentários, mediante a utilização de altos percentuais de 

suplementação.  

De igual modo, recomendo ao Poder Legislativo que, ao discutir os projetos de 

lei orçamentária, atente para essa nociva prática que assegura ao Executivo 

significativa alteração do orçamento público municipal, avaliando com o 

devido critério o percentual proposto para suplementação de dotações. 

CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, com fundamento no art. 45, I, da Lei Orgânica e no art. 

240, I, do Regimento Interno, voto pela emissão de parecer prévio pela 

aprovação das contas prestadas pelo Senhor Walace Ventura Andrade, Chefe 

do Poder Executivo do Município de Ribeirão das Neves, relativas ao exercício 

financeiro de 2005, com as recomendações constantes no corpo da 

fundamentação.  

 

CONSELHEIRO WANDERLEY ÁVILA: 

  Voto de acordo com o Conselheiro Relator.  
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CONSELHEIRA PRESIDENTE ADRIENE ANDRADE: 

  Voto de acordo com o Conselheiro Relator.  

  APROVADO O VOTO DO CONSELHEIRO RELATOR, POR 

UNANIMIDADE.  
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