
 
 

 

Taquigrafia 
Fls. _______ 
________ 

 

  

 
Fls. _______ 
_________ 

 

  

SEGUNDA CÂMARA – SESSÃO: 24/03/11 

RELATOR: CONSELHEIRO GILBERTO DINIZ 

PROCESSO Nº 835317 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL  

PROCURADORA PRESENTE À SESSÃO: MARIA CECÍLIA BORGES  

 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

 

CONSELHEIRO GILBERTO DINIZ:  

PROCESSO : 835.317 

NATUREZA: PCTAS EXECUTIVO MUNICIPAL 

MUNICÍPIO : RIBEIRÃO DAS NEVES 

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES 

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009 

 

I – RELATÓ RIO 

Cuidam os autos da prestação de contas do Prefeito do Município de Ribeirão das Neves, 

relativa ao exercício financeiro de 2009.  

Na análise técnica, acompanhada da documentação instrutória, foram constatadas 

irregularidades que ensejaram a abertura de vista ao então gestor, Sr. Walace Ventura 

Andrade, que se manifestou às fls. 41/60, tendo o Órgão Técnico procedido ao reexame da 
defesa às fls. 67/73. 

O Ministério Público junto ao Tribunal, às fls. 74/77, considerou insignificante o valor repassado a 

maior à Câmara Municipal e opinou pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das 
contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.  

É o relatório. 

II – FUNDAMENTAÇÃO 

Examinando os autos sob a ótica da Resolução TC nº 04/2009, de 30.5.2009, observados os 

termos da Deliberação Normativa nº 02/2009, alterada pela de nº 01/2010 e da Ordem de 

Serviço nº 07/2010, manifesto-me conforme a seguir. 

DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

Verifica-se, na análise técnica de fl. 10, que não ocorreram irregularidades na abertura de 

Créd itos Orçamentários e Adicionais.  

DOS ÍNDICES E LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Do exame da Unidade Técnica, ressai que foram cumpridos:  

a)  os índices constitucionais relativos à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

(25,23% ) e às Ações e Serviços Públicos de Saúde (40,20% ); 
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b)  os limites de despesa com pessoal fixados nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar 

101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal (54,95% , 52,51%  e 2,44%, correspondentes ao 

Município e aos Poderes Executivo e Legislativo, respectivamente).  

DO REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL  

Conforme demonstrado à fl. 11, o repasse à Câmara Municipal, no valor de R$4.470.929,76, 

correspondeu a 6,22% da base de cálculo, ultrapassando em R$157.500,70 o limite definido pelo 

indicador populacional correspondente, no caso, a 6%, na forma do inciso III do art. 29 -A da 

Constituição da República de 1988, com redação dada pelo art. 2º da Emenda Constitucional 
25/2000.  

O prestador alegou que o SIACE/PCA relativo ao exercício financeiro de 2008, que serviu de 

base de cálculo para o repasse de recursos em 2009, não considerou o valor das multas de 

trânsito, cujo montante foi de R$2.625.012,39. Assim, adicionando tal valor, apura-se base de 

cálculo de R$74.515.496,73, passando o percentual de aplicação a enquadrar-se no limite 
constitucional exig ido. 

Em sede de reexame, o Órgão Técnico ratificou o apontamento  porquanto a receita decorrente 

de multa de trânsito tem v inculação específica.  

De fato, a teor do art. 320 da Lei 9.503/97, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, a 

receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em 

sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, 

constituindo, portanto, receita com destinação específica. Essa a razão de não ter sido tal valor 

considerado no cálculo da receita arrecadada do exercício anterio r. 

Diante do exposto, temos que o valor repassado à Câmara deveria limitar-se a R$4.313.429,06. 

A quantia repassada a maior, no valor de R$157.500,70, representa 3,65% do valor legalmente 
permit ido. 

Nos termos descritos, o procedimento adotado é irregular e ilegal, constituindo-se, por 

conseguinte, crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, nos termos do inciso I do § 2º 
do mencionado preceptivo constitucional. 

Registra-se, no entanto, que esses percentuais poderão sofrer alterações quando forem 

examinados os correspondentes atos de ordenamento de despesas, por meio  das ações de 
fiscalização a serem realizadas pelo Tribunal de Contas na municipalidade.  

III - CO NCLUSÃO 

Proponho a emissão de parecer prévio pela rejeição das contas  anuais prestadas pelo Sr. 

Walace Ventura Andrade, Prefeito do Município de Ribeirão das Neves , no exercício 

financeiro de 2009, tendo em vista o repasse a maior à Câmara Municipal no valor de 

R$157.500,70, em desacordo com as disposições do inciso III do art. 29-A da Constituição da 

República de 1988, acrescido pelo art. 2° da E.C. 25/2000.  

Saliento que, na prestação de contas apresentada, não ocorreram irregularidades na abertura de 

créditos orçamentários e adicionais e que foram observados os limites correspondentes às 

despesas com pessoal, bem como os índices constitucionais relativos às aplicações de recursos 
no ensino e na saúde.  

Recomendo ao atual gestor que sejam mantidos, devidamente organizados, todos os 

documentos relativos aos atos de gestão praticados no exercício financeiro em tela, observados 
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os atos normativos do Tribunal, os quais deverão ser disponibilizados a esta Corte mediante 
requisição ou durante as ações de fiscalização a serem realizadas na municipalidade.  

Ao responsável pelo Órgão de Controle Interno, recomenda-se o acompanhamento da gestão 

municipal, a teor do que dispõe o art. 74 da Constituição da República, alertando -o de que, ao 

tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deverá dar ciência ao Tribunal 
de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.  

Os dados remanescentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Município, 

constantes no relatório técnico inicial, devem ser disponibilizados à Diretoria de Controle 
Externo dos Municípios para planejamento das ações de fiscalização. 

Tendo em vista que o repasse a maior de recursos financeiros à Câmara de Vereadores 

constitui crime de responsabilidade (inciso I do § 2º do art. 29-A da Constituição da 

República), proponho o encaminhamento dos autos  ao Ministério Público junto ao 

Tribunal, após o trânsito em ju lgado da decisão, para adoção das medidas cabíveis, no âmbito 
de sua competência constitucional e legal.  

Por fim, registro que a manifestação deste Colegiado em sede de parecer prévio não impede a 

apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em v irtude de 

representação, denúncia de irregularidades ou da própria ação fiscalizadora desta Corte de 

Contas, seja sob a ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacio nal, com 

enfoque no exame da legalidade, leg itimidade, economicidade, eficiência e eficácia.  

Ao final, cumpridos os procedimentos cabíveis à espécie e, ainda, tendo o Ministério Público 

junto ao Tribunal verificado que o julgamento das contas pela Edilidade observou a legislação 

aplicável, consoante estatui o art. 239 regimental, bem como tendo o “Parquet” de Contas 

adotado as medidas cabíveis no âmbito de sua esfera de atuação, proponho que os autos sejam 

encaminhados diretamente ao arquivo.  

Essa é a proposta de decisão que submeto ao Colegiado.  

 

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.  


