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PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS.  

1. A Lei Orçamentária n. 1.120/13 do Município estimou a receita e fixou a despesa em seu 

art. 4º, caput, autorizando a abertura de créditos suplementares no percentual de 30%. Tendo 

em vista que, conforme informações da Unidade Técnica, foram abertos créditos 

suplementares, sendo que destes, uma parte, foi aberta a teor do disposto no caput do art. 4º da 

LOA e outra parte aberta com fundamento no parágrafo único do referido artigo, que 

desonerou suplementações do limite autorizado na LOA.  

2. Tendo em vista que a Segunda Câmara, em casos análogos, tem se posicionado no sentido 

de não considerar irregular tal procedimento, sendo suficiente uma recomendação ao gestor 

no sentido de que nas Leis Orçamentárias subsequentes não sejam incluídos dispositivos 

contendo autorização ilimitada para abertura de créditos suplementares.                          

3. Emitido parecer prévio pela aprovação das contas, considerando que os créditos 

suplementares abertos no exercício obedeceram ao disposto no art. 42 da Lei n. 4.320/64. 

 

PARECER PRÉVIO 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

11ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara – 27/04/2017  

 

CONSELHEIRO SUBSTITUTO LICURGO MOURÃO: 

I – RELATÓRIO 

Versam os presentes autos sobre a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Santa Rita 

do Ituêto, referente ao exercício de 2014, sob a responsabilidade do Sr. Geraldo Ferreira Reis, 

Prefeito Municipal à época. 

A unidade técnica, em sua análise inicial, às fls. 116 a 128, não apontou irregularidades nos 

presentes autos quanto aos seguintes itens: 
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- abertura de créditos suplementares e especiais sem cobertura legal e sem recursos 

disponíveis (arts. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64); 

- empenho de despesas sem créditos concedidos (art. 59 da Lei nº 4.320/64), pois foram 

autorizados créditos no total de R$16.080.385,34 e empenhadas despesas no montante de 

R$13.943.238,64; 

- repasse de recursos ao Poder Legislativo (art. 29-A, I, da CR/88), pois foi repassado o 

percentual de 6,75% da receita base de cálculo, dentro do limite constitucional; 

- aplicação dos índices constitucionais relativos à saúde (art. 198, §2º, III, da CR/88 c/c LC nº 

141/12) e ao ensino (art. 212 da CR/88), que corresponderam, respectivamente, aos 

percentuais de 16,23% e de 28,15%; 

- despesas com pessoal (arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/00), pois o município e os 

Poderes Executivo e Legislativo aplicaram, respectivamente, os percentuais de 55,65%, 

51,75% e de 3,90% da receita base de cálculo. 

À fl. 124 (verso), a unidade técnica, com base nas diretrizes definidas por este Tribunal de 

Contas, concluiu pela aprovação das contas com ressalva, em conformidade com o disposto 

no inciso II do art. 45 da Lei Complementar nº 102/08. 

O Ministério Público de Contas, às fls. 129 e 130 (frente e verso), em parecer da lavra do 

Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria, opinou pela emissão de parecer prévio pela 

aprovação das contas, com base no art. 45, I, da Lei Complementar nº 102/08, com 

recomendações ao Chefe do Poder Executivo no sentido de que ao encaminhar ao Legislativo 

as propostas de  leis orçamentárias dos próximos exercícios, contemple um percentual de 

suplementação que abarque todas as espécies de despesas, inclusive as incluídas no parágrafo 

único do art. 5º da LOA (desonerações). E, ao Legislativo, recomendou que promova a 

contenção, via emenda parlamentar, se o projeto encaminhado vier nos moldes questionados 

no respectivo parecer. 

Tendo em vista que houve abertura de créditos suplementares com fundamento em 

desonerações ao limite fixado na LOA (R$2.524.528,34), o Relator, à fl. 131 (frente e verso), 

afastou a análise inicial da unidade técnica (fl. 116), no que toca ao cumprimento do art. 42 da 

Lei nº 4.320/64 e elaborou nova análise, na qual demonstrou o total de R$1.196.075,51 de 

créditos suplementares abertos que excederam o limite, contrariando o disposto no art. 167, V, 

da CR/88 e no art. 42 da Lei nº 4.320/64, determinando a citação do responsável. 

O responsável foi regularmente citado, em 5/7/16, conforme AR juntado aos autos em 

12/7/16, à fl. 136. Em 8/8/16, apresentou defesa, acostada aos autos, às fls. 137 a 240. 

A unidade técnica, em sede de reexame, às fls. 242 e 243 (frente e verso), acolheu as razões 

da defesa e, por entender que não houve irregularidade, tendo em vista as decisões prolatadas 

por este Tribunal sobre a questão, concluiu pela emissão de parecer prévio pela aprovação das 

contas, nos termos do inciso I do art.45 da Lei Complementar nº 102/08. 

O Ministério Público de Contas, às fls. 245 e 246 (frente e verso), em parecer da lavra do 

Procurador Glaydson Santo Soprani Massaria, opinou nos mesmos termos do parecer de fls. 

129 e 130 (frente e verso). 

É o relatório.  

II – FUNDAMENTAÇÃO  

Com base nas normas gerais de auditoria pública da Organização Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores – INTOSAI, bem como nas normas brasileiras de contabilidade, 
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otimizou-se a análise das prestações de contas municipais através da seletividade e da 

racionalidade das matérias relevantes e de maior materialidade.  

Sendo assim, no mérito, passa-se à exposição dos fundamentos do posicionamento adotado. 

2.1 Lei Orçamentária Anual  

A Lei Orçamentária nº 1.120, de 3/12/13, às fls. 4 e 5, previu a receita e fixou a despesa no 

valor de R$15.680.000,00 e, no art. 4º, autorizou a efetuar modificações no limite percentual 

de 30% (trinta por cento). Conforme parágrafo único do mesmo artigo, o respectivo limite não 

será onerado quando a suplementação de crédito se destinar a: atender insuficiência de 

dotações relativas a despesas de pessoal e encargos sociais; suplementar dotação que tenham 

como origem os recursos da reserva de contingência; suplementar dotação dentro de uma 

mesma categoria de programação, ou seja, dentro do mesmo programa.  

Assim, no exame da execução orçamentária a unidade técnica informou que, no exercício de 

2014, não foi observado o inciso VII do art. 167 da CR/88, bem como informou que o valor 

de R$2.524.528,83, não integrava o orçamento municipal, conforme fl. 116v, 118 e 125. 

No que diz respeito ao limite de abertura de créditos suplementares autorizados na LOA, 

embora não haja legislação que normatize a matéria, entende-se como razoável um limite de 

até 20% das dotações orçamentárias, que em princípio, denota um bom planejamento. 

Por outro lado, um bom planejamento não se limita apenas ao percentual de abertura de 

créditos suplementares, ele se inicia pela previsão da receita. Tendo em vista que ela é 

limitada e, por isso mesmo, é o parâmetro para a fixação da despesa, deve ser orçada com 

bastante critério, adotando como base a arrecadação dos três últimos exercícios (art. 22 da Lei 

nº 4.320/64 c/c arts. 11 e 12 da LRF) sem olvidar da realidade econômica do país. 

Segundo dados extraídos do SICOM/2014, verifica-se que o Executivo Municipal não 

empenhou o total da despesa autorizada, pois sobrou um saldo a empenhar de 

R$2.137.146,70, fl. 118. Também, constatou-se déficit na execução orçamentária, conforme 

quadro abaixo: 

RECEITA ORÇADA x RECEITA ARRECADADA 

Exercício Receita Prevista na LOA  

R$ 

Receita Arrecadada  

R$ 

Arrecadação Deficitária  

R$ 

2014 15.680.000,00 13.534.070,53 2.145.929,47 

DESPESAS x RECEITAS 

Exercício Receita Arrecadada – R$ Despesa Executada – R$ Déficit Orçamentário – R$ 

2014 13.534.070,53 13.943.238,64 409.168,11 
Quadro elaborado pela equipe do Gabinete do Conselheiro Substituto Licurgo Mourão 
Fonte:  SICOM/2014 

 

Importante ressaltar que é possível a alteração do orçamento, por meio da abertura de créditos 

suplementares e pela realização de realocações orçamentárias, porém essa alteração 

orçamentária deve ser realizada evitando-se o excesso de autorizações que podem vir a 

desfigurar a previsão aprovada pelo Legislativo e denotar a ausência de planejamento na 

realização de gastos públicos. 

De acordo com os cânones da gestão fiscal responsável, deve-se ter como premissa a vigência 

da Lei Complementar nº 101/00, que assim determina para todos os entes federados, in verbis: 

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 

responsabilidade na gestão fiscal,  

[...] 
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§1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em 

que se previnem riscos e se corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 

públicas, [...] (Grifos nossos). 

Conforme os ensinamentos de José de Ribamar Caldas Furtado
1
, o planejamento das ações 

governamentais é imprescindível, in verbis: 

Com efeito, o planejamento é uma atividade constante, ininterrupta, perene, que 

fundamenta, precede e acompanha a elaboração orçamentária e deve estar sempre 

presente em todas as esferas de governo e em todos os entes da Federação. [...] 

A propósito, diz Joaquim Castro Aguiar, ―já não se tolera mais, na Administração 

Pública, a improvisação. A atividade administrativa não pode prescindir do 

planejamento, seja porque há necessidade de administração dos seus gastos, seja para a 

programação de obras e serviços. Sem planejamento, a administração dificilmente adotará 

decisões e programas apropriados à satisfação de suas finalidades‖. 

Assim, para se fugir da concentração em problemas imediatos, da ineficiência e 

desperdício dos processos produtivos e da inexistência de ações efetivas de governo, o 

planejamento surge como o propulsor dos ajustes necessários para se superar a 

constante escassez de recursos, enfrentar desafios e atender às demandas e às aspirações 

da sociedade. (Grifos nossos). 

Observa-se que a abertura de créditos suplementares com base em desonerações do limite 

fixado na LOA, previstas no parágrafo único do art. 4º, viola o princípio orçamentário da 

exclusividade e pode ser caracterizado como abertura de créditos ilimitados no exercício. 

Tal inferência deflui da análise sistêmica do que preveem o § 8º do art. 165 e o inciso VII do 

art. 167 da Constituição da República de 1988, in verbis: 

Art. 165 [...] 

§ 8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à 

fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de 

créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por 

antecipação de receita, nos termos da lei. 

[...] 

Art. 167. São vedados: 

[...] 

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; [...]. (Grifos nossos). 

Por sua vez, a Lei nº 4.320/64 também prevê, no seu art. 7º, in verbis: 

Art. 7
o
 A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: 

I - Abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecidas as 

disposições do artigo 43; 

II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por 

antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa. (Grifos nossos). 

                                                 

1
 Furtado, J.R. Caldas – Elementos de direito financeiro. – 2. ed. Ver. Ampl. E atual. Belo Horizonte: Fórum, 

2010. 
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A Lei Complementar nº 101/00, LRF, também estabelece no §4º do art. 5º, in verbis: 

Art. 5º [...] 

§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou 

com dotação ilimitada. (Grifos nossos). 

Em vetusta lição, os doutrinadores Machado Jr. e Heraldo Reis
2
, ao comentarem o art. 7º da 

Lei nº 4.320/64, asseveram, in verbis: 

Constituem os incisos exceções ao princípio da exclusividade, consagrado na 

Constituição (art. 165, §8º) e que veda a inclusão na lei orçamentária de matéria 

estranha ao orçamento, como se praticou no Brasil, antes da reforma constitucional de 

1926. 

Assim, a lei orçamentária poderá conter dispositivos que autorizem o Poder 

Executivo a abrir créditos suplementares e a realizar operações de crédito, inclusive 

por antecipação da receita orçamentária. (Grifos nossos). 

A respeito do princípio orçamentário da exclusividade, Caldas Furtado
3
 leciona, in verbis: 

O artigo 165, § 8º, parte final, da Carta Magna exclui dessa proibição a autorização para 

abertura de créditos suplementares e as operações de crédito, ainda que por antecipação 

da receita, nos termos da lei. Em verdade, a primeira exceção consta expressamente no 

Texto Constitucional apenas para evitar possíveis questionamentos; não se pode negar a 

natureza orçamentária da autorização para abertura de créditos suplementares. 

Vê-se, portanto, que, para facilitar a gestão governamental, é permitido que a 

autorização para a abertura de créditos suplementares seja dada na própria lei 

orçamentária, devendo, entretanto, ser fixado o limite em valores absolutos ou em 

percentuais e observado o princípio da proibição do estorno de verbas. Essa faculdade se 

estende às suplementações dos créditos especiais, vale dizer, a lei que autorizar a abertura 

de tais créditos também poderá autorizar a abertura de crédito adicional suplementar que 

lhe corresponder. 

O problema reside no fato de que, nem a Constituição Federal, nem a Lei nº 4.320/64, 

nem a Lei Complementar nº 101/00 (LRF) estabelecem parâmetros para a autorização da 

abertura desses créditos suplementares, ficando a cargo do legislador da lei orçamentária 

a fixação de tal limite. Note-se, entretanto, que, quanto maior o percentual permitido 

na lei orçamentária, maior a evidência de falta de organização e planejamento do 

ente governamental. (Grifos nossos). 

Nesse contexto, a lei orçamentária anual deve atender ao princípio orçamentário 

constitucional da exclusividade. Poderá conter somente matéria relativa à previsão da receita e 

à fixação da despesa, bem como a autorização para abertura de créditos suplementares e para 

a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita. 

Dessa forma, as leis orçamentárias que contemplam dispositivo autorizativo para a abertura de 

créditos suplementares e que desoneram indistintamente determinados grupos de 

despesas, a exemplo de pessoal e encargos sociais, entre outros, independentemente de 

limite, violam os princípios da exclusividade e o da vedação à concessão de créditos 

ilimitados de que tratam o § 8º do art. 165, combinado ainda com o inciso VII do art. 167 

                                                 
2
 MACHADO JR.,  José Teixeira;  REIS, Heraldo da Costa.  A Lei 4.320 comentada.  30 ed. rev. atual.  Rio de 

Janeiro:  IBAM, 2000/2001. p. 23. 
3
 FURTADO, J. R. Caldas. Elementos de Direito Financeiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 85-86. 
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da Constituição da República; o §4º do art. 5º da Lei Complementar nº 101/00 e, ainda, com o 

art. 7º da Lei nº 4.320/64. 

Assim, a administração municipal, ao elaborar o projeto da LOA, um dos instrumentos 

essenciais de planejamento, deverá fazê-lo o mais próximo da realidade de sua 

municipalidade com o intuito de se evitar limite excessivo para abertura de créditos 

suplementares ou de se fixar um limite que não comporte todas as suplementações, para se 

evitar a utilização indevida de desonerações e, no que diz respeito à previsão da receita, 

recomenda-se que seja observado as disposições do art. 22 da Lei nº 4.320/64 c/c arts. 11 e 12 

da LRF, nos termos da fundamentação acima. 

2.2 Créditos Suplementares – Art. 42 da Lei nº 4.320/64 
 

No exame inicial, às fls. 116v, 118 e 125, a unidade técnica informou que o orçamento 

autorizou créditos suplementares no total de R$7.228.528,83. Desse valor, R$3.375.546,68 foi 

autorizado pelo limite de 30% fixado no caput do art. 4º da LOA e o valor de 

R$2.524.528,83, conforme parágrafo único do referido artigo. 

Tendo em vista que foram abertos, no exercício em análise, créditos suplementares no total de 

R$5.900.075,51, com base no limite e nas desonerações fixados na LOA, a unidade técnica 

concluiu que houve o cumprimento do art. 42 da Lei nº 4.320/64. 

Entretanto, conforme o despacho à fl. 131 (frente e verso), sob o fundamento de que os 

créditos suplementares abertos com base em desonerações do limite afrontam o §8º do art. 

165 da CR/88, o Relator afastou a análise da unidade técnica e considerou irregulares as 

suplementações no valor de R$1.196.075,51, que excederam o limite de 30% fixado no caput 

do art. 4º da LOA, em ofensa ao art. 167, V, da CR/88 e ao art. 42 da Lei nº 4.320/64.  

Às fls. 137 a 147, o responsável, preliminarmente, citou a análise da unidade técnica no 

sentido da aprovação das contas com ressalvas e, em seguida, o parecer do Ministério Público 

de Contas no sentido de aprovação das contas sem ressalvas. Também, mencionou o despacho 

do Relator, que, em sua análise, considerou apenas o limite previsto no caput do art. 4º da 

LOA e, com isso, apontou que foram abertos R$1.196.075,51 de créditos suplementares sem 

cobertura legal. 

Em seguida, o responsável discorreu sobre os créditos adicionais e a legislação pertinente e, 

no mérito, aduziu que nos termos do art. 4º da LOA o Poder Executivo estaria autorizado a 

abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% da despesa fixada, 

ou seja, no valor de R$4.704.000,00.  

Contudo, de acordo com o quadro de decretos, foram abertos créditos suplementares no valor 

de R$3.375.546,68, restando um saldo para abertura de créditos no valor de R$1.328.453,32. 

Os créditos suplementares abertos com fundamento no parágrafo único do art. 4º da LOA 

(R$2.524.528,83) não entraram nessa conta, foram denominados de ―movimentação de 

dotações 2014 – Parágrafo Único, art. 4º LOA‖, conforme demonstrativo, à fl. 144. 

Às fls. 144 a 146, o defendente informou que não houve descumprimento do art. 42 da Lei nº 

4.320/64 na abertura de créditos adicionais, tendo em vista que o valor de R$2.524.528,83 

está amparado pelo parágrafo único do art. 4º da LOA.  

Em seguida, defendeu a tese de que a não oneração do limite não contraria o disposto no § 8º 

do art. 165 da CR/88, fez referência às leis orçamentárias do exercício de 2014 do Estado de 

Minas Gerais (fls. 148 a 216) e do Município de Belo Horizonte (fls. 217 a 241) que contém 

tais dispositivos. 
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Por fim, o defendente alegou que os créditos adicionais utilizados não causaram prejuízo na 

execução orçamentária do município, como também não desvirtuou o planejamento previsto 

na lei orçamentária, tendo em vista que os remanejamentos foram utilizados dentro de uma 

mesma categoria econômica e no mesmo programa de governo e requereu que as contas 

fossem julgadas regulares.   

 A unidade técnica, em sede de reexame, às fls. 242 e 243 (frente e verso), ressaltou que ―tem 

se posicionado favorável em computar também ao limite estabelecido na LOA para 

suplementações, as autorizações feitas com base nos artigos e incisos que contemplam 

hipóteses de ―desonerações‖ do percentual estipulado na LOA‖. Registrou que esse 

entendimento é corroborado por reiteradas decisões deste Tribunal e, por fim, concluiu pela 

emissão de parecer prévio pela aprovação das contas, nos termos do art. 45, inciso I, da Lei 

Complementar nº 102/08 – Lei Orgânica do TCEMG. 

Em que pese a conclusão da unidade técnica, constata-se que houve violação ao princípio 

orçamentário da exclusividade, bem como a abertura de créditos ilimitados no exercício em 

exame, uma vez que a abertura de créditos suplementares foi com base em desonerações 

previstas no parágrafo único do art. 4º da LOA, conforme fundamentação do item anterior. 

Depreende-se, ainda, da leitura dos já citados dispositivos legais que não podem estar contidas 

no texto da lei orçamentária autorizações para abertura de créditos especiais e realocações 

orçamentárias nas modalidades de transposição, remanejamento e transferência. Esses 

procedimentos devem ser autorizados previamente em lei específica, uma vez que se tratam 

de alterações intrínsecas no gasto público, tais quais as definições de Caldas Furtado
4
, in 

verbis: 

Infere-se dos termos do artigo 40 da Lei nº 4.320/64 que são duas as situações que 

ensejam a abertura de créditos adicionais: 

a) Existência na lei de orçamento de autorizações de despesas insuficientemente 

dotadas; 

b) Necessidade de autorizações de despesa não computadas na lei de orçamento. 

A primeira situação gera os denominados créditos adicionais suplementares; a segunda, 

os créditos adicionais especiais ou os extraordinários, dependendo da natureza da 

necessidade, se previsível – urgente ou não -, ou imprevisível e urgente. 

[...] 

Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do 

Poder Executivo (Lei nº 4.320/64, art. 42). Os créditos especiais devem ser autorizados 

sempre por lei específica; os suplementares podem ser autorizados por lei específica 

e também mediante autorização constante na própria lei orçamentária anual (CF, 

art. 165, §8º). 

[...] 

O constituinte de 1988 introduziu os termos remanejamento, transposição e transferência 

em substituição à expressão estorno de verba, utilizada em constituições anteriores para 

indicar a mesma proibição. Em verdade, trata-se de realocações de recursos 

                                                 

4
 FURTADO, J. R. Caldas. Op. Cit. p. 142-143, 149-150, 152. 
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orçamentários de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, 

sempre dependendo de autorização a ser consignada por meio de lei específica. 

Os termos acima mencionados expressam que, na gestão das atividades das entidades de 

direito público interno (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e demais 

entidades de caráter público criadas por lei) podem ocorrer mudanças ou modificações de 

natureza administrativa, econômica, social, financeira e patrimonial, com reflexos na 

estrutura original do orçamento e não apenas de natureza financeira ou patrimonial. 

Na essência, refletem fatos diferentes que podem, ou não, traduzir mudanças ou 

modificações na estrutura do orçamento, dependendo, exclusivamente, da natureza da 

decisão administrativa e do seu efeito sobre a estrutura administrativa, sobre o elenco de 

ações que serão executadas ou sobre o rol de recursos não financeiros – humanos, 

materiais, tecnológicos e outros -, que serão utilizados na execução daquelas ações. 

As figuras do artigo 167, IV, da Constituição terão como fundamento a mudança de 

vontade do Poder Público no estabelecimento das prioridades na aplicação dos seus 

recursos, fato que, pela própria natureza, demanda lei específica que altere a lei 

orçamentária. É o princípio da legalidade que exige, no caso, lei em sentido estrito; é o 

princípio da exclusividade que informa que ela é específica. 

[...] na cultura orçamentária brasileira, é muito comum se confundir a técnica de estorno 

de verbas com a de abrir crédito adicional, mediante a anulação parcial ou total de 

dotações orçamentárias.  

[...] 

Em face da evidente distinção entre as duas técnicas de alteração do orçamento em vigor 

(créditos adicionais e estornos de verba), pode-se afirmar peremptoriamente que o Chefe 

do Executivo não pode utilizar a técnica dos créditos adicionais (suplementares ou 

especiais) para realocar recursos nos casos típicos de remanejamento, transposição ou 

transferência. (Grifos nossos). 

A abertura de créditos adicionais e realocações orçamentárias são procedimentos distintos que 

alteram a lei orçamentária. A abertura de créditos adicionais foi instituída pela Lei nº 

4.320/64, já as realocações orçamentárias são possibilidades de alterações orçamentárias 

trazidas pela Constituição da República de 1988. 

Nos casos concretos, é preciso ter atenção às diferenças técnicas entre os procedimentos de 

alterações orçamentárias e analisar detidamente as leis e decretos autorizativos, tendo em vista 

que podem ser facilmente confundidos e utilizados de forma irregular.  

Tal compreensão é imprescindível para o correto manejo das alterações orçamentárias a serem 

procedidas, ora por meio da abertura de créditos adicionais, ora por meio da realização de 

realocações orçamentárias, que alterarão, quantitativamente ou qualitativamente, o orçamento 

aprovado, modificando dotações orçamentárias em seus componentes de classificação, 

segundo os critérios institucional, funcional-programático ou por natureza da despesa. 

As realocações orçamentárias (remanejamentos, transposições e transferências) surgem de 

repriorizações das ações governamentais e dependem de prévia autorização em lei específica, 

tendo em vista o princípio da exclusividade orçamentária. Não acrescem valores ao total da 

despesa autorizada e, portanto, alteram as dotações apenas em seu aspecto qualitativo, 

representando ―estornos de verbas‖. 

Os remanejamentos mudam a classificação institucional, alterando a mesma alocação de 

recursos de um órgão para outro. As transposições alteram os programas de trabalho dentro do 

mesmo órgão. E, por fim, as transferências alteram as categorias econômicas de despesas 

dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho.  
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A respeito das alterações orçamentárias, Caldas Furtado
5
 assevera: 

Efetivamente, existem duas técnicas de alteração do orçamento em execução: uma que 

produz mudança quantitativa no montante de recursos orçados, denominada de créditos 

adicionais (que podem ser suplementares, especiais e extraordinários); outra que provoca 

modificação qualitativa nos créditos orçamentários, intitulada de estornos de verbas (que 

se concretizam através de remanejamentos, transposições ou transferências de recursos 

orçamentários). 

A Constituição de 1988 se refere a essas duas técnicas no caput do artigo 167: a primeira 

no inciso V (é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 

autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes); a segunda no 

inciso VI (são vedados a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de 

uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia 

autorização legislativa). 

No entanto, desde a edição do Código de Contabilidade Pública, em 8 de novembro de 

1922, os créditos adicionais (suplementares, especiais e extraordinários) são tidos e 

havidos com as únicas formas de alteração do orçamento no decorrer do exercício 

financeiro, estando, ainda, em desuso a técnica de estornos de verbas, prevista no artigo 

167, VI, da Constituição Federal (remanejamento, transposição e transferência de 

recursos orçamentários). 

J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis ressaltam que há uma profunda diferença 

entre os créditos adicionais e as alterações orçamentárias mencionadas no artigo 167, VI, 

da Constituição Federal (remanejamento, transposição e transferência de recursos 

orçamentários).  

No caso de créditos adicionais, o fator determinante é a necessidade da existência de 

recursos, para as demais alterações, é a reprogramação por repriorização das ações o 

motivo que indicará como se materializarão. 

Esses autores apontam quatro motivos que podem dar origem aos créditos adicionais: 

―a) variações de preço de mercado dos bens e serviços a serem adquiridos para consumo 

imediato ou futuro; 

b) incorreções no planejamento, programação e orçamentação das ações governamentais; 

c) omissões orçamentárias; 

d) fatos que independem da ação volitiva do gestor‖. 

Por outro lado, de acordo com esses doutrinadores, são três os motivos que podem ensejar 

estornos de verbas: 

―a) reforma administrativa; 

b) repriorizações das ações governamentais; 

c) repriorizações de gastos‖. 

Essas últimas alterações, que são completamente diferentes das criadas anteriormente, 

dão ―margem a reformulações orçamentárias nos três níveis de programação – 

institucional, programática e de gastos – sob as denominações de remanejamentos, 

transposições e transferências de recursos de uma dotação para outra ou de um órgão para 

                                                 
5
 FURTADO, J. R. Caldas. Elementos de Direito Financeiro. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 139-141. 
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outro órgão, conforme disposto no art. 167, VI, da Constituição da República. Essas 

alterações só podem ser autorizadas de per si, em lei específica‖. 

Uma vez estabelecida a distinção entre créditos adicionais e estorno de verbas, torna-se 

forçoso um comentário sobre o artigo 43, § 1º, III, da Lei nº 4.320/64. Sucede que esse 

dispositivo prevê a abertura de créditos adicionais suplementares e especiais mediante a 

anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados 

em lei. A interpretação e aplicação dessa norma devem ser feitas de forma ajustada ao 

que dispõe o artigo 167, V e VI, da Lei Maior, ou seja, somente é possível o emprego da 

técnica dos créditos adicionais quando a anulação parcial ou total da dotação 

orçamentária ocorrer em favor de crédito orçamentário alocado no mesmo órgão e 

na mesma categoria de programação; nesse caso, vale dizer, a técnica dos créditos 

adicionais somente será possível quando não se enquadrar na hipótese de estorno de 

verbas. Qualquer outra interpretação dada a esse preceptivo, o torna incompatível com o 

Texto Constitucional, fazendo incidir, em seu desfavor, a teoria da recepção. 

Essa observação é da maior importância, uma vez que a Carta Magna permite, 

excepcionalmente, ao legislador da lei orçamentária anual conceder autorização, na 

própria LOA, ao Chefe do Executivo para proceder à abertura de créditos 

adicionais suplementares (art. 165, § 8º). Como não existe permissão equivalente para o 

uso da técnica de estorno de verbas, todo cuidado é necessário para que não se confunda 

um procedimento com o outro. 

Na mesma linha, J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis acentuam que há uma 

“diferença enorme entre as aberturas dos créditos adicionais suplementares cujos 

recursos provenham de anulações parciais ou totais de dotações orçamentárias, e os 

remanejamentos, transposições e transferências, os quais geralmente são 

confundidos com os créditos adicionais, principalmente os suplementares‖. (Grifos 

nossos). 

E, quanto as realocações orçamentárias, esta Corte já se pronunciou por meio de várias 

consultas, dentre as quais destaco a Consulta nº 735383, de minha relatoria, aprovada na 

sessão do Pleno de 25/7/07, verbis: 

Entretanto, os motivos ensejadores da utilização dos créditos adicionais não são os 

únicos que provocam alterações na execução do orçamento, valendo lembrar que 

tais modificações podem se originar de razões outras, tais como: reforma 

administrativa, ou, ainda, redimensionamento de ações governamentais ou de gastos que 

envolvam projetos programados para o exercício. 

Surgem, nesse sentido, as realocações de recursos nas formas de ―remanejamento, 

transposição e transferência‖, espécies enumeradas pelo art. 167, inciso VI, da 

Constituição da República, que veda tais alterações sem prévia autorização legislativa, 

[...]. 

[...] é possível afirmar que as realocações de recursos decorrentes de remanejamentos de 

um órgão para outro ou de uma categoria de programação para outra devem ser 

previamente autorizadas por lei específica, nos termos do art. 167, inciso VI, da 

Constituição da República. 

E quanto aos créditos suplementares oriundos de recursos provenientes de superávit 

financeiro, excesso de arrecadação, operação de crédito ou anulação parcial ou total de 

dotação orçamentária do mesmo órgão e mesma categoria de programação, não existe 

vedação, que os desautorize até o limite estabelecido na própria lei orçamentária. Se tal 

limite esgotar-se antes do término do exercício, deverão ser solicitadas novas 

autorizações ou a majoração do limite, verificando-se os reflexos de tais medidas na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual (PPA). (Grifos nossos). 
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É importante ressaltar que a principal diferença entre abertura de créditos adicionais e 

realocações orçamentárias é a ação volitiva do gestor. Na primeira situação, o gestor é 

obrigado, por diferentes motivos e situações, a reforçar dotações orçamentárias existentes ou a 

autorizar a inserção de dotações não previstas no orçamento. Já na segunda situação, o gestor 

reprioriza suas ações de acordo com a sua vontade.  O quadro abaixo demonstra, 

sinteticamente, as principais diferenças entre as duas técnicas. 

Quadro 1: Alterações Orçamentárias 

 
Créditos Adicionais Realocações Orçamentárias 

Características: 

Créditos 

Suplementares, 

Especiais e 

Extraordinários 

Remanejamento Transposição Transferência 

Alteração se dá por 

vontade do gestor 
Não Sim Sim Sim 

Acresce valor ao total da 

despesa autorizada 

Talvez, a depender da 

fonte de recursos 

utilizada 

Não Não Não 

Utiliza anulação de 

dotação, saldo oriundo 

de veto e reserva de 

contingência como fonte 

de recurso 

Sim Sim Sim Sim 

Utiliza outras fontes de 

recurso (excesso de 

arrecadação, superávit 

financeiro, operação de 

crédito) 

Sim Não Não Não 

Altera somente a 

classificação 

institucional da despesa 

Não Sim Não Não 

Altera somente a 

classificação funcional-

programática da despesa 

Não Não Sim Não 

Altera somente a 

classificação segundo a 

natureza da despesa 

Não Não Não Sim 

Altera todas as 

classificações da despesa 

simultaneamente 

Talvez, a depender do 

que se impôs ao Chefe 

do Executivo 

Não Não Não 

Fonte: Lavra da equipe técnica do Gabinete do Conselheiro substituto Licurgo Mourão 

Assim, torna-se primordial a análise, no caso concreto, de cada hipótese de desoneração 

prevista nas leis orçamentárias para avaliar se o Chefe do Executivo, titular da iniciativa 
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legislativa em matéria orçamentária, nos termos do art. 165, caput, da CR/88, não estaria 

autorizando na LOA a realização de algum tipo de realocação orçamentária, fulminando de 

roldão o art. 165, § 8º, c/c o art. 167, VI, da CR/88, ao invés de autorizando a abertura de 

crédito adicional. 

Nesse caso, a realocação não oneraria o limite estabelecido para a abertura de crédito 

adicional, por ser uma técnica distinta. No entanto, a LOA não pode conter a 

autorização para esse procedimento, uma vez que, pelo princípio da exclusividade 

orçamentária, as realocações devem ser autorizadas por lei específica. 

Em suma, é possível estar contida na lei orçamentária anual desonerações ao limite para 

a abertura de créditos adicionais, conquanto se configurem em realocações 

orçamentárias autorizadas em leis específicas. E isso se faz de modo a prestigiarem-se 

princípios constitucionais proeminentes relativos à seriedade orçamentária, evitando-se sua 

desfiguração ao alvedrio do Poder Executivo. 

Por outro lado, em relação à concessão ilimitada de créditos, Machado Jr. e Heraldo Reis
6
 

asseveram, in verbis: 

Desse modo, a Lei 4.320 apenas regulamenta o ordenamento constitucional, com as 

seguintes coordenadas delimitadoras: 

1ª – abrir créditos suplementares até determinada importância, que fica como uma 

faculdade do Executivo pedir e o Legislativo conceder; o que o Executivo não pode 

pedir nem o Legislativo conceder são créditos ilimitados, porque para tanto estão 

incluídos na vedação do inciso VII do art. 167 da Constituição, segundo o qual é 

vedada a concessão de crédito ilimitado, isto é, aquele para o qual não se estabelece 

um teto certo e fixo em moeda nacional ou em percentual; [...] (Grifos nossos). 

Como bem explanado por Caldas Furtado
7
, a Constituição da República, a Lei nº 4.320/64 e a 

Lei Complementar nº 101/00 não estabeleceram normas para a abertura de créditos 

suplementares. A fixação de um limite na lei orçamentária para tal procedimento fica a cargo 

de cada legislador. 

Além disso, existe também uma lacuna nas normas jurídicas sobre a definição de concessão 

de créditos ilimitados. Fixar um limite de 100% para suplementar ou desonerar dotações 

específicas do limite estabelecido caracterizam créditos ilimitados? Tais procedimentos 

demonstram falta de organização e planejamento governamental? 

Nesse sentido, esta Corte de Contas já se manifestou por meio de consultas, dentre as quais se 

destaca a Consulta nº 742472, da lavra do Exmo. Conselheiro Wanderley Ávila, aprovada na 

sessão do Pleno de 7/5/08, in verbis: 

Com estes fundamentos, e alicerçado nos princípios do planejamento e da transparência, 

respondo negativamente à primeira questão formulada, no sentido de que não pode a Lei 

Orçamentária ou mesmo outro diploma legal no Município, admitir a abertura de 

créditos suplementares, sem indicar o percentual sobre a receita orçada municipal, 

limitativo à suplementação de dotações orçamentárias previstas no Orçamento. 

(Grifos nossos). 

                                                 
6
 MACHADO JR., José Teixeira; REIS, Heraldo da Costa. Op cit. 

7
 FURTADO, J. R. Caldas. Op. Cit. p. 85-86. 
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Pelo exposto e com base no quadro elaborado pela unidade técnica, à fl. 125, analisa-se se nos 

decretos constantes deste processo são encontrados os requisitos de realocações 

orçamentárias, elencados no ―Quadro 1‖, de modo a avaliar se o Chefe do Executivo, a 

pretexto de desonerar o limite imposto de abertura de créditos adicionais, de fato autorizou, na 

LOA, a realização de alguma modalidade de realocação orçamentária: 

Quadro 2: Resumo dos Decretos com Dotações Excluídas do 

Cômputo do Limite Para Abertura de Créditos Adicionais 

Decreto Fls. 

Caput do art. 4º da LOA 

Limite = 30% = R$4.704.000,00 

Parágrafo 

Único do art. 4º 

incisos I a III 

(desonerações) 

R$ 

 

Total 

R$ 
Anulação de 

dotações 

R$ 

Superávit 

Financeiro 

R$ 

001 13/14 36.017,45 - - 36.017,45 

002 15/16 22.449,68 - 16.737,00 39.186,68 

003 17/19 50.978,35 - 114.609,67 165.588,02 

004 20/23 324.321,95 - 148.083,05 472.405,00 

005 24/27 95.337,52 - 244.289,52 339.627,04 

006 28/32 244.658,98 - 232.283,78 476.942,76 

007 33/36 160.385,74 - 238.062,37 398.448,11 

008 37/43 135.249,56 - 410.864,48 546.114,04 

009 44/53 419.910,29 22.827,89 342.411,26 785.149,44 

010 54/63 565.873,86 141.925,85 279.129,77 986.929,48 

011 64/70 422.805,16 80.101,44 169.876,24 672.782,84 

012 71/78 481.052,80 155.530,16 328.181,69 964.764,65 

013 247 4.120,00 - - 4.120,00 

014 248 12.000,00 - - 12.000,00 

Total - 2.975.161,34 400.385,34 2.524.528,83 5.900.075,51 

Quadro 1 - Elaborado pela equipe técnica do Gabinete do Conselheiro substituto Licurgo Mourão 
Fonte: Decretos encaminhados pelo responsável, às fls. 13 a 78 e cópias extraídas do SICOM/2014, às fls. 247 e 248. 

Observa-se que os requisitos de realocações orçamentárias elencados no ―Quadro 1‖ são de 

difícil identificação. Em todos os decretos, não foi identificada a ação volitiva do gestor. 

Não há indícios de que o Executivo Municipal tenha redefinido ações de acordo com sua 

vontade. Ao contrário, os próprios decretos apresentados pela defesa mencionam a abertura 

de créditos adicionais suplementares, visando a suprir reforços nas dotações orçamentárias. 
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Dessa forma, constata-se que as alterações promovidas caracterizam-se como abertura de 

créditos adicionais. As técnicas de realocações orçamentárias não foram utilizadas pelo 

Executivo Municipal. 

Conclui-se, assim, que o parágrafo único do art. 4º, incisos I ao III, da Lei Orçamentária 

Municipal nº 1.120, ao excluírem do limite fixado no caput as suplementações de dotações 

orçamentárias relativas a despesas de pessoal e encargos sociais, que tenham como origem os 

recursos da reserva de contingência e dentro de uma mesma categoria de programação estão 

em desacordo com o princípio da exclusividade orçamentária e caracteriza abertura 

ilimitada de créditos. 

No caso concreto, na análise da execução orçamentária do exercício de 2014, desconsidera-se 

o dispositivo da LOA que desonera do limite determinadas dotações, por contrariar os 

princípios da exclusividade e o da vedação à concessão de créditos ilimitados, estabelecidos 

nos dispositivos legais acima referidos. 

Tendo em vista que foram abertos créditos suplementares (R$5.900.075,51) em valor superior 

aos créditos autorizados (R$4.704.000,00 = 30% das dotações), que excederam o limite no 

valor de R$1.196.075,51, representando o percentual de 7,44% da despesa total fixada (R$ 

16.080.385,34), ratifica-se a irregularidade, pois por determinação expressa do art. 167, V, da 

Constituição da República de 1988, do art. 42 da Lei nº 4.320/64 e da Súmula TCEMG nº 

77/08, a abertura de créditos adicionais necessita de amparo legal, ou seja, estes créditos 

deverão ser autorizados por lei e abertos por decretos.  

2.3 Das consequências advindas da irregularidade constatada 

Tendo em vista que o Município abriu créditos suplementares sem cobertura legal, no valor de 

R$1.196.075,51, considera-se descumprido o art. 42 da Lei nº 4.320/64. 

Constatada a existência de irregularidades que ensejam a rejeição das contas, deve-se avaliar a 

conduta do responsável para os fins do art. 1º, I, alínea ―g‖, da Lei Complementar nº 64/90. 

Diante das circunstâncias do caso concreto e dos deveres de conduta exigíveis do Chefe do 

Poder Executivo, quando da administração orçamentária e financeira do Município, deve ele 

conhecer dos seus deveres constitucionais quanto às contas de governo, notadamente, a estrita 

observância dos índices de gastos com pessoal, educação, saúde, repasse ao Poder 

Legislativo, bem como as normas atinentes à execução orçamentária. 

Dessa forma, o Prefeito tinha a obrigação legal de acompanhar, durante todo o exercício, a 

evolução das receitas e despesas públicas por meio da emissão do Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária – RREO, previsto nos arts. 52 e 53 da LC nº 101/00, apondo, 

inclusive, assinatura no Relatório de Gestão Fiscal – RGF, previsto nos arts. 54 e 55 da 

referida lei, de modo a garantir a observância, ao final do exercício, dos índices, repasses e 

normas orçamentárias constitucionalmente fixados. 

Além disso, em casos como o presente, o Tribunal Superior Eleitoral possui farta 

jurisprudência no seguinte sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. 

ELEIÇÕES 2012. REJEIÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS. INELEGIBILIDADE DA 

ALINEA G. LC Nº 64/90, ART. 1º, I. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO. SÚMULA 

Nº 182/STJ. 1. A abertura de créditos suplementares, sem a devida autorização legal, 

evidencia irregularidade insanável que caracteriza ato doloso de improbidade 

administrativa, pois envolve malversação de verbas orçamentárias por parte do ordenador 

de despesas. 2. A ausência de impugnação ao fundamento relativo à insanabilidade, nas 

contas do agravante, da irregularidade atinente ao pagamento a maior aos vereadores, em 

inobservância ao art. 29 da Constituição Federal, impõe a incidência do Enunciado 
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Sumular nº 182 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE,  Agravo 

Regimental No Recurso Especial Eleitoral Nº 172-51.2012.6.05.0105 - classe 32 — 

Abaíra - Bahia, Relator: Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Data de Julgamento: 

05/03/2013) 

Nesse sentido, leciona Hugo Nigro Mazzilli, que ―o dolo (para fins de aplicação da lei de 

improbidade) que se exige é o comum; é a vontade genérica de fazer o que a lei veda ou não 

fazer o que a lei manda.
8
‖ 

Resta configurada, portanto, a conduta dolosa do responsável, pela ofensa do art. 42 da Lei nº 

4.320/64. 

Demonstrada, pelo conjunto probatório do processo, a irregularidade insanável que configura 

ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, I, alínea ―g‖, da Lei 

Complementar nº 64/90, o nome do Sr. Geraldo Ferreira Reis, Prefeito Municipal à época 

deve ser inserido no rol de responsáveis a que o art. 11, §5º, da Lei nº 9.504/97 faz referência, 

caso o presente parecer prévio prevaleça após o julgamento da Câmara Municipal. 

III – CONCLUSÃO 

Tendo em vista a abertura de créditos suplementares sem cobertura legal, em desacordo com o 

art. 42 da Lei nº 4.320/64, com fundamento no art. 45, III, da Lei Orgânica c/c o art. 240, III, 

do Regimento Interno, entendo pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas 

prestadas pelo Sr. Geraldo Ferreira Reis, Chefe do Poder Executivo do Município de Santa 

Rita do Ituêto, relativas ao exercício financeiro de 2014, nos termos da fundamentação. 

Prevalecendo o presente parecer pela rejeição das contas quando do julgamento pela Câmara 

Municipal, nos termos do §2º do art. 31 da Constituição Federal, determina-se a inclusão do 

nome do Sr. Geraldo Ferreira Reis no rol de responsáveis a que se refere o §5º do art. 11 da 

Lei nº 9.504/97. 

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas para que, nos termos do art. 32, 

inciso VI, da Lei Complementar nº 102/08, proceda à remessa da decisão transitada em 

julgado à Procuradoria de Justiça de Agentes Políticos Municipais e ao Centro Eleitoral do 

Ministério Público, conforme previsto no art. 14, §10, da Constituição Federal, no art. 262 da 

Lei nº 4.737/65, no art. 22 Lei Complementar nº 64/90 e para demais providências que 

entender cabíveis, com vistas à apuração nas demais esferas de responsabilização. 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ALVES VIANA: 

Vou apresentar um voto em separado neste processo. 

Senhor Presidente, no que tange à autorização para abertura de créditos suplementares que 

não oneram o percentual autorizado pela LOA, sem indicação de percentual limitativo, 

entendo que caracteriza autorização ilimitada de créditos. 

Entretanto, deixo de acolher a proposta de voto do Relator, tendo em vista que esta 

Câmara, em casos análogos, Processos nsº 958.594 e 912.975 - tem se posicionado no 

sentido de não considerar irregular tal procedimento, sendo suficiente uma recomendação ao 
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gestor no sentido de que nas Leis Orçamentárias subsequentes não sejam incluídos 

dispositivos contendo autorização ilimitada para abertura de créditos suplementares. 

Feitas essas considerações, verifico que a Lei Orçamentária nº 1.120/13 do Município de 

Santa Rita do Ituêto, estimou a receita e fixou a despesa no valor de R$15.680.000,00 e, em 

seu art. 4º, caput, autorizou a abertura de créditos suplementares no percentual de 30%, ou 

seja, foram autorizados R$20.384.000,00. Tendo em vista que, conforme informações da 

Unidade Técnica, foram abertos créditos suplementares no total de R$5.900.075,51, sendo 

que destes R$3.375.546,68, foram abertos a teor do disposto no caput do art. 4º da LOA e 

R$2.524.528,83 foram abertos com fundamento no parágrafo único do referido artigo, que 

desonerou suplementações do limite autorizado na LOA, concluo que os créditos 

suplementares abertos no exercício obedeceram ao disposto no art. 42 da Lei nº 4.320/64. 

                        Pelo exposto, peço vênia ao Conselheiro Substituto Licurgo Mourão para votar pela emissão 

de parecer prévio pela aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santa Rita do 

Ituêto relativas ao exercício de 2014.  

 

CONSELHEIRO GILBERTO DINIZ: 

Senhor Presidente, para manter coerência ao entendimento que tenho esposado nos processos 

de minha relatoria em casos análogos e, considerando também a jurisprudência deste 

Colegiado e da Primeira Câmara, vou acompanhar o voto do Conselheiro José Alves Viana. 

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE WANDERLEY ÁVILA:  

Esta Presidência também acompanha o Conselheiro José Alves Viana. 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ALVES VIANA: 

APROVADO O VOTO DO CONSELHEIRO JOSÉ ALVES VIANA, POR 

UNANIMIDADE. NÃO ACOLHIDA A PROPOSTA DE VOTO DO RELATOR. 

 

(PRESENTE À SESSÃO O PROCURADOR GLAYDSON SANTO SOPRANI 

MASSARIA.) 

 

MR /DCA 
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