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SEGUNDA CÂMARA – SESSÃO: 03/12/09 

RELATOR: AUDITOR HAMILTON COELHO 

PROCESSO Nº 782329 – PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 

PROCURADOR PRESENTE À SESSÃO: GLAYDSON MASSARIA 

 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 
 

 
AUDITOR HAMILTON COELHO: 
 

PROCESSO Nº: 782.329 

NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 

ÓRGÃO: PREFEITURA  MUNICIPAL DE  RIBEIRÃO DAS 

NEVES 

INTERESSADO: WALACE VENTURA ANDRADE(Prefeito à época) 

EXERCÍCIO: 2008 

 

I – RELATÓRIO 

Versam os autos sobre a prestação de contas de responsabilidade do Sr. Walace 

Ventura Andrade, Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves, exercício de 

2008. 

O estudo realizado pelo órgão técnico, fls. 11/34, constatou irregularidades, 

motivando a abertura de vista ao gestor que, citado às fls. 37 e 39, apresentou 

defesa, fls. 52/115. A unidade técnica procedeu a novo exame, fls. 117/124. 

O Ministério Público junto a este Tribunal pronunciou-se, fls. 126/128, pela 

rejeição das contas. 

É o relatório. 

 

 

 



 

pcm/24d93163-78f4-46e3-af3c-3cf1bfde0ea0.doc/KA/sbb 2 

Taquigrafia 

Fls. _______ 
________ 

 

  

 
Fls. _______ 
_________ 

 

  

II – FUNDAMENTAÇÃO 

A análise destes autos foi realizada à luz da Resolução  

n.º 04/09, desta Corte de Contas, e com base nas informações oferecidas pela 

Administração Municipal. 

A impropriedade relativa à abertura de créditos suplementares de R$ 

6.000.000,00, sem recursos disponíveis, foi sanada, com a informação 

fornecida pela defesa, da existência de recursos oriundos de transferência de 

convênio realizado na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – 

SEDESE e mediante Balancete da Receita, fls. 118/119.  

Com relação à não-identificação do valor de R$ 2.357.858,14, apropriados em 

Outras Transferências de Convênios, restou esclarecido que tais recursos não 

compuseram os gastos da educação e da saúde, fls. 121/122.  

O órgão técnico apontou que o Município deixou de aplicar  

R$ 339.818,60 (1,22%) dos recursos recebidos do FUNDEB, não tendo sido 

apurado saldo na conta Bancos, e os Rendimentos de Aplicações Financeiras 

do Fundo foram alterados de R$ 429.669,89 para R$ 61,27, em consonância 

com o apresentado no Comparativo da Receita. O defendente alegou que tais 

valores foram incorretamente lançados, correspondendo a Rendimentos de 

Recurso Vinculado ao FNDE, comprovando rendimentos de R$ 429.669,89.  

Conforme o Razão Analítico da conta Bancos do FUNDEB, a unidade técnica 

apurou saldo de R$ 5.688.822,83. Ante as considerações supra, foi confirmada 

a aplicação de 65,06% dos recursos recebidos, com a remuneração dos 

profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades, fl. 121. 

Destaco que o repasse efetuado à Câmara Municipal ultrapassou em R$ 

74.989,33 (0,13%) o limite previsto no art. 29-A, III, da Constituição da 

República. O Município informou que a receita do exercício anterior, base de 

cálculo para o repasse ao Legislativo, foi de R$ 71.890.484,34 e, após análise 

técnica, constatou-se R$ 59.125.357,83, portanto, divergência de  

R$ 12.765.126,51. As explicações oferecidas pela defesa, incluindo as receitas 

Cota-Parte do IPI Exportação – CIDE, e as Multas Previstas na Legislação de 
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Trânsito, não podem ser aceitas, pois são receitas oriundas de recurso 

vinculado, não compondo a base de cálculo para o repasse, fls. 13 e 120.  

Averiguei, com relação às exigências constitucionais, o cumprimento dos 

índices relativos à manutenção e desenvolvimento do ensino (25,42%), às 

ações e serviços públicos de saúde (35,69%), bem como aos limites de despesa 

com pessoal (51,48%). 

Quanto ao saldo do FUNDEB, na quantia de R$ 5.688.822,83, apurado no 

Razão Analítico da Conta Bancos, entendo ser necessária análise in loco, visto 

que, de acordo com a legislação vigente, o Município pode deixar de aplicar, 

no exercício, apenas 5% dos recursos recebidos e, conforme estudo técnico, o 

valor não aplicado foi de R$ 769.427,22, o que corresponde a 2,73%. Assim, a 

matéria deverá ser verificada em futura inspeção, cabendo à Secretaria da 

Câmara comunicar ao órgão técnico competente para adoção das providências 

necessárias. 

III – CONCLUSÃO 

Ante o exposto, constatei que, embora tenha ocorrido repasse à Câmara 

Municipal, em montante superior ao definido no art. 29-A, § 2º, I, da 

Constituição de República, este valor correspondeu a 0,13% da receita 

municipal do exercício anterior (R$ 59.125.357,83), base para o cálculo do 

repasse. Sendo assim, valho-me dos princípios da razoabilidade e da 

insignificância para propor, com fundamento no art. 240, II, do RITCMG, a 

emissão de parecer prévio aprovando, com ressalva, as contas prestadas pelo 

Prefeito Wallace Ventura Andrade, do Município de Ribeirão das Neves, 

exercício de 2008. 

Todavia, considerando que a conduta do gestor poderá tipificar crime de 

responsabilidade, o processo deverá ser encaminhado ao Ministério Público de 

Contas para as providências que entender cabíveis. 

Lado outro, ressalvo a possibilidade de apreciação posterior de atos relativos ao 

período, em face de impropriedades denunciadas ou verificadas em inspeção 

deste Tribunal, cabendo à autoridade administrativa municipal, que se 
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encontrar à frente do Executivo, manter organizada, nos termos preconizados 

pelos normativos baixados por este Tribunal, a documentação pertinente, para 

fins de exercício do controle externo. Da mesma forma, incumbirá ao chefe do 

controle interno comunicar, sob pena de responsabilidade solidária, toda e 

qualquer irregularidade de seu conhecimento, detectada na gestão pública ora 

examinada. 

 

CONSELHEIRO ELMO BRAZ: 

 Acolho a proposta de voto do Auditor Relator. 

 

CONSELHEIRO SEBASTIÃO HELVECIO: 

 Acolho a proposta de voto do Auditor Relator. 

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE EDUARDO CARONE COSTA: 

 Acolho a proposta de voto do Auditor Relator. 

 ACOLHIDA A PROPOSTA DE VOTO DO AUDITOR RELATOR, POR 

UNANIMIDADE. 

 

 

 

 


