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EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXECUTIVO MUNICIPAL. CRÉDITOS 

ORÇAMENTÁRIOS E ADICIONAIS. REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL. 

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

ENSINO E NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE. DESPESA COM 

PESSOAL. RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOMENDAÇÃO. 

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

Complementar n. 102/2008. 

2. O Relatório de Controle Interno deve atender aos requisitos previstos nos normativos deste 

Tribunal, especialmente quanto ao parecer conclusivo sobre as contas. 

3. Devem ser adotadas medidas necessárias ao aprimoramento do planejamento, de tal modo 

que o orçamento possa traduzir a realidade municipal, evitando-se, no decorrer de sua 

execução, a suplementação expressiva de dotações, o que descaracteriza a peça orçamentária 

e, ainda, coloca em risco a concretização efetiva dos objetivos e metas governamentais 

traçados. 

 

 PARECER PRÉVIO 

 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

28ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara – 27/09/2018 

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE WANDERLEY ÁVILA:  

I – RELATÓRIO 

Trata-se de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Três Corações, exercício de 

2016, sendo responsável o Prefeito Municipal à época, Senhor Cláudio Cosme Pereira de 

Souza, fl. 10. 

O Órgão Técnico, no exame inicial, apontou a ocorrência de irregularidades, conforme 

sintetizado às fls. 23/24. 

Em 28/05/2018, foi concedida vista ao interessado para que apresentasse defesa acerca dos 

apontamentos constantes do relatório técnico de fls. 10/57, conforme despacho de fl. 58. 

O Senhor Cláudio Cosme Pereira de Souza manifestou-se nos termos da documentação 

juntada às fls. 61/66, a qual foi analisada pelo Órgão Técnico às fls. 68/74. 
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O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em seu parecer de fls. 75/79, manifestou-se 

no sentido de: 

(...) 

Ex positis, tendo em vista o empenho de despesas além do limite dos créditos autorizados, sob 

flagrante violação da norma contida no artigo 59 da Lei Federal n. 4.320/64 e diante da ausência 

de comprovação material das receitas e despesas ora lançadas no relatório exordial dos autos, em 

criterioso reestudo da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Minas Gerais (LCe n. 102/2008) e da 

Instrução Normativa TCEMG n. 04/2016, o Ministério Público de Contas OPINA:   

a) pela emissão de PARECER PRÉVIO com a REJEIÇÃO DAS CONTAS, com espeque 

no inciso III do artigo 45, da Lei Complementar estadual 102/2008 (Lei Orgânica do Tribunal de 

Contas), escoimado ainda no inciso III do artigo 240, da Resolução TCEMG n. 12/2008, de 19 de 

dezembro de 2008 (Regimento Interno do TCEMG); 

b) Pelo atendimento das RECOMENDAÇÕES propostas pela Unidade Técnica (fl.23v). 

Por fim, pela RECOMENDAÇÃO de realização de INSPEÇÃO CIRCUNSTANCIAL OU 

POR AMOSTRAGEM nas contas ora apresentadas, buscando a aferição da veracidade da 

autodeclaração firmada pelo jurisdicionado nos autos, sobretudo como caráter orientativo e 

pedagógico-preventivo atinente às atividades fiscalizadoras dessa Egrégia Corte de Contas. (...) 

Este é o relatório. 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

Considerando o disposto na INTC n. 04/2016 e na Ordem de Serviço n. 01/2017, observados 

os termos da Resolução TC n. 04/2009, para fins de emissão de parecer prévio, destaco a 

seguir:  

Dispositivo Exigido Apurado 

1. Créditos Adicionais 

   (fls. 10v/13v, 23/23v e 69/73) 

Atendimento ao inciso II, V e VII do 

art. 167 da CR/88 e arts. 42, 43 e 59 da 

Lei Federal 4.320/64 

  Atendido 

Vide abaixo 

2. Repasse ao Poder Legislativo 

    (fl. 14) 

 

Máximo de 7% do somatório dos 

recursos previstos no § 5º do art. 153 e 

nos arts. 158 e 159 da CR/88 (art. 29-A, 

inciso I – CR/88) 

 

5,59% 

 

3. Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino – MDE (fls. 14v/16v)   

Mínimo de 25% dos Impostos e 

Transferências (art. 212 - CR/88) 
26,32%  

4. Ações e Serviços Públicos de Saúde  

      (fls. 17/19v) 

 

Mínimo de 15% dos Impostos e 

Recursos (art. 77, III -ADCT/88),  

havendo valor residual do exercício 

anterior a ser aplicado. 

 

24,49% 

 

5. Despesa Total com Pessoal  

     (fls. 20/22) 

Máximo de 60% da Receita Corrente 

Líquida (art. 19, III e art. 20, III, “a” e 

“b”, art. 23 e 66 da LC 101/2000), 

sendo: 

 

53,99% 

54% - Poder Executivo 50,61% 

  6% - Poder Legislativo 3,38% 

6. Controle Interno 

     (fl. 22v) 

Art. 2º, caput, e §2º, art. 3º, caput e §2º, 

e art. 6º, §2º da INTC 04/16 
Atendido 

Vide abaixo 

Registro que foram atendidas as exigências constitucionais e legais acima especificadas, 

quanto aos itens 1, 2, 3, 4 e 5, bem como o disposto na INTC n. 04/2016, para o item 6, 

considerando as ocorrências a seguir destacadas: 

Item 1. Créditos Adicionais: 
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O Órgão Técnico apontou à fl. 10v que foram abertos Créditos Suplementares sem cobertura 

legal no montante de R$1.481.856,64, contrariando o disposto no art. 42 da Lei Federal n. 

4.320/64. 

Informou que o Poder Executivo de Três Corações foi autorizado, na LOA, alterada pela Lei 

Municipal n. 4319/2016 a suplementar dotações em até 35% do orçamento aprovado, fls. 10v 

e 69. 

Informou, ainda, que, embora tenha constatada a abertura de Créditos 

Suplementares/Especiais sem recursos disponíveis no valor de R$9.353.349,58, não foram 

empenhadas despesas à conta desses créditos, fl. 12v. 

Informou, também, que, “Embora o montante das despesas empenhadas não tenha superado o total 

dos créditos concedidos, ressalta-se que, em um exame analítico dos créditos orçamentários, conforme 

Relatório anexado ao SGAP, constatou-se a realização de despesa excedente no valor de 

R$1.092.797,21, contrariando o disposto no art. 59 da Lei 4.320/64 e inciso II do art. 167 da 

Constituição da República de 1988.". Desse montante, R$758.611,73 referem-se ao Poder Executivo 

e R$334.185,48 ao Poder Legislativo, fl. 13v. 

O defendente, visando sanar o apontamento acerca da abertura de Créditos Suplementares 

sem cobertura legal, alegou à fl. 63, que, a Lei Municipal n. 4.319 (cópia anexa às fls. 65/66) 

alterou a LOA, ampliando para 35% o percentual autorizativo para abertura de créditos 

suplementares, passando o montante inicialmente autorizado (R$48.000.000,00) para 

R$56.000.000,00.   

O Órgão Técnico, após análise das alegações e cópia da referida lei, manifestou-se à fl.69v no 

sentido de que assiste razão ao defendente e considerou sanado o apontamento acerca da 

abertura de Créditos Suplementares sem cobertura legal. 

Acolho as alegações do defendente acerca da abertura de Créditos Suplementares e, assim 

como o Órgão Técnico, considero sanado o apontamento. 

Quanto ao apontamento acerca da abertura de créditos sem recursos disponíveis, no valor de 

R$9.353.349,58, conforme informação técnica de fls. 12v e 71v, se deu nas Fontes 123 – 

Transferências de Convênios Vinculados à Saúde e 124 – Transferências de Convênios Não 

Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social, nos valores de R$4.896.475,00 e 

R$4.456.874,58, respectivamente.  

Tendo em vista que, não foram empenhadas despesas à conta desses créditos, conforme 

demonstrado às fls. 11v/12, o Órgão Técnico considerou o item regular, o que acompanho. 

Quanto ao apontamento acerca das despesas excedentes, o defendente alegou às fls. 63/64 

que, com a alteração do percentual autorizado na LOA de 30% para 35%, não há que se falar 

em realização de despesas excedentes em relação aos créditos disponíveis, seja por parte do 

Poder Executivo, seja por parte do Poder Legislativo. 

O Órgão Técnico, após análise das alegações do defendente manifestou-se no sentido de que, 

mesmo tendo sido alterado o percentual autorizativo de 30% para 35%, os valores inerentes às              

despesas excedentes permaneceram inalterados, conforme demonstrativo “Despesa Excedente 

por Crédito Orçamentário”.  

No que tange ao apontamento técnico acerca das despesas excedentes, cabe ressaltar 

inicialmente que a abertura de créditos adicionais é de competência exclusiva do Chefe do 
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Poder Executivo, como gestor do Orçamento Municipal
1
. Já a execução do orçamento é de 

responsabilidade do gestor de cada Poder
2
, Órgão e Entidade. 

No caso sob análise, restou demonstrado à fl. 80 que, do total das despesas excedentes 

(R$1.092.797,21), R$334.185,48 se referem à Câmara Municipal, R$207.993,47 se referem 

ao Poder Executivo, e R$550.618,26 se referem ao Instituto de Previdência Municipal. 

Tendo em vista que as despesas executadas, pelo Poder Executivo, além dos créditos 

concedidos (R$207.993,47), representam 0,13% do orçamento aprovado (R$160.000.000,00), 

no meu entender, mostra-se irrelevante para a caracterização da irregularidade. Assim, 

fundamentado nos princípios da insignificância e da razoabilidade, desconsidero o 

apontamento técnico, conforme precedentes n.s 887.211 e 932612, e recomendo que, 

doravante, sejam observadas as normas vigentes afetas à matéria, a destacar o acórdão 

referido nos autos de n. 873.001, in verbis: 

Entendo cabível ao processo em análise a aplicação do princípio da insignificância quando a 

irregularidade nos créditos adicionais não represente um valor percentual igual ou maior a 1% da 

despesa total fixada, pois a irregularidade ínfima não se afigura capaz de ensejar a rejeição das 

contas, por sua imaterialidade. 

(...) 

De fato, devemos distinguir a mera irregularidade administrativa, os pequenos erros formais, a 

deficiência inexpressiva de gestão orçamentária, com os atos de improbidade administrativa que 

causam lesão ao erário ou firam os princípios estruturadores da administração pública. Não se 

pode aquilatar da mesma forma o administrador improbo e o administrador inábil. 

(...) 

Por essa razão, entendo desproporcional rejeitar as contas em virtude de diferenças mínimas, muito 

mais caracterizadoras de falhas do que necessariamente ilegalidades, com a consequência da 

incidência das graves objeções previstas no arcabouço normativo pátrio. 

(...) 

Por tudo que dos autos consta e considerando que o Município, tendo aberto créditos 

suplementares/especiais sem recursos disponíveis, no valor de R$1.163,00, que corresponde ao 

percentual de 0,0012% da despesa total fixada de R$95.912.235,84, uma vez que o percentual foi 

ínfimo e não há indícios de que o responsável tenha agido de forma improba ou dolosa, com base 

nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificância, na esteira da 

jurisprudência fixada nos tribunais superiores, constante da fundamentação deste voto, no caso em 

concreto, adoto o entendimento pela EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA 

APROVAÇÃO DAS CONTAS, com fulcro no art. 45, I, da LC 102/08, tendo em vista a 

regularidade na execução orçamentária (arts. 42 e 59 da Lei 4.320/64), no atendimento aos limites 

constitucionais e legais referentes ao ensino, à saúde, aos gastos com pessoal e ao repasse de 

recursos financeiros à Câmara Municipal, bem como no repasse das contribuições retidas dos 

servidores ao regime próprio de previdência. 

No que tange às despesas excedentes da Câmara Municipal (R$334.185,48) e do Instituto de 

Previdência Municipal (R$550.618,26), considerando que o Prefeito Municipal não tem 

controle sobre a execução orçamentária dos recursos destinados à Câmara Municipal, bem 

como ao RPPS, afasto a impropriedade apontada pelo Órgão Técnico. 

Acerca do assunto, destaco entendimento firmado por esta Câmara ao apreciar os autos de 

Prestação de Contas n. 1012059
3
, quando, ao constatar a ocorrência de despesas excedentes 

                                                 
1
 Consulta nº 723995 – Sessão Plenária de 03/10/2007 

2
 Processo nº 987687 – PCA de Faria Lemos/2015 – Sessão da Segunda Câmara de 09/11/2017 

3
 Processo nº 1012059 – PCA de Conceição das Alagoas/2015 – Sessão da Segunda Câmara de 10/05/2018 
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no âmbito do RPPS, aplicou o princípio da razoabilidade para deixar de considerar a falha 

como causa de emissão de parecer prévio pela rejeição das contas. 

Tendo em vista que no presente caso permanece o registro de despesas excedentes, em afronta 

ao disposto no inciso II do art. 167 da Constituição da República de 1988 e no art. 59 da Lei 

4.320/64, determino à Diretoria de Controle Externo dos Municípios que inclua estas 

ocorrências na matriz de risco integrante do planejamento de futuras ações de fiscalização no 

Município de Três Corações. 

Determino, ainda, que o atual gestor da Câmara Municipal, bem como do RPPS de Três 

Corações sejam cientificados acerca destas ocorrências, para que tomem as medidas 

necessárias à adequada execução da parcela do orçamento municipal que lhes couberem, 

visando ao atendimento dos dispositivos legais que regem a matéria. 

Diante do exposto, considero regular a abertura de créditos adicionais pelo Município de Três 

Corações no exercício de 2016. 

Quanto a autorização contida na LOA, alterada pela Lei municipal n. 4319/2016, para 

suplementação de 35% do orçamento aprovado, embora não haja restrição legal para tanto, 

entendo por bem recomendar ao atual chefe do Poder Executivo, que, doravante, na 

elaboração das propostas orçamentárias, adote medidas necessárias ao aprimoramento do 

planejamento, de tal modo que o orçamento possa traduzir a realidade municipal, evitando-se, 

no decorrer de sua execução, a suplementação expressiva de dotações, o que descaracteriza a 

peça orçamentária e, ainda, coloca em risco a concretização efetiva dos objetivos e metas 

governamentais traçados.  

Diante do exposto, considero regular a abertura de créditos adicionais pelo Município de Três 

Corações no exercício de 2016. 

Item 6. Controle Interno: 

O Órgão Técnico informou à fl. 22v que, apesar do Relatório de Controle Interno ter abordado 

todos os itens exigidos no item 1 do Anexo I a que se refere o caput e § 2º dos arts. 2º e 3º e § 

2º do art. 6º da INTC n. 04/2016, o Parecer do Controle Interno não é conclusivo. 

Acerca do assunto, cabe registrar que o parecer conclusivo do Controle Interno foi incluído no 

escopo de análise da prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo Municipal 

referente ao exercício de 2016, para fins de emissão de parecer prévio, por meio da INTC n. 

04/2016 e Ordem de Serviço n. 01/2017. 

Assim, considerando tratar-se do primeiro exercício em que se realiza tal verificação e, ainda, 

que, conforme informado pelo Órgão Técnico, embora o Parecer emitido pelo Controle 

Interno sobre as contas de 2016 não tenha sido conclusivo, o relatório apresentado abordou 

todos os itens exigidos por este Tribunal, desconsidero o apontamento. 

Recomendo ao Chefe do Poder Executivo Municipal, bem como ao titular do setor 

responsável, que adotem medidas visando ao aprimoramento contínuo dos mecanismos de 

controle interno e, ainda, que o respectivo relatório seja sempre conclusivo. 

III – CONCLUSÃO 

Tendo em vista que restou demonstrada a regularidade na abertura de créditos orçamentários e 

adicionais, bem como a observância dos limites de gastos com Ensino, Saúde, Pessoal e de 

repasse de recursos à Câmara Municipal, voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação 

das contas do Senhor Cláudio Cosme Pereira de Souza, Prefeito Municipal de Três 
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Corações, exercício de 2016, nos termos do inciso I do art. 45 da Lei Complementar n. 

102/2008, com as recomendações constantes da fundamentação do meu voto. 

Registro que, em atendimento às disposições do parágrafo único do art. 1º da Decisão 

Normativa n. 02/2009 deste Tribunal, alterada pela de n. 01/2010, os índices constitucionais 

relativos à aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e nas Ações e 

Serviços Públicos de Saúde passaram a ser objeto de apreciação nos autos do processo de 

prestação de contas anual do gestor municipal, ainda que as matérias tenham sido examinadas 

em processo de fiscalização próprio. Informo que, in casu, não foi realizada inspeção nessa 

municipalidade referente ao exercício de 2016 em apreço, conforme pesquisa junto ao SGAP, 

permanecendo, assim, os índices indicados na fundamentação deste voto, apurados com base 

nos dados apresentados na prestação de contas anual. Esclareço, todavia, que os índices ora 

apresentados poderão vir a sofrer alterações em virtude das ações de fiscalização desta Corte. 

Ressalto que a manifestação deste Colegiado em sede de parecer prévio não impede a 

apreciação posterior de atos relativo ao mencionado exercício financeiro, em virtude de 

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

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

enfoque no exame da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. 

Finalmente, quanto aos demais dados referentes à execução orçamentária, financeira e 

patrimonial do exercício de 2016, enviados por meio do SICOM pelo Chefe do Poder 

Executivo de Três Corações, considerando as diretrizes e os procedimentos vigentes nesta 

Casa relativos à análise e ao processamento das prestações de contas anuais, deverão ser 

observados pela Diretoria de Controle Externo dos Municípios para fins de planejamento de 

auditorias e inspeções. 

Intime-se. 

Cumpridas as disposições regimentais e findos os procedimentos previstos, arquivem-se os 

autos. 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ALVES VIANA: 

De acordo. 

 

CONSELHEIRO GILBERTO DINIZ: 

De acordo. 

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE WANDERLEY ÁVILA: 

APROVADO O VOTO DO RELATOR. 

 

(PRESENTE À SESSÃO O PROCURADOR DANIEL DE CARVALHO GUIMARÃES.)  

 

re/jc/   

CERTIDÃO 

Certifico que a Ementa desse Parecer Prévio 

foi disponibilizada no Diário Oficial de Contas 

de ___/___/______, para ciência das partes. 

Tribunal de Contas, ___/___/_____. 

_________________________________ 

Coordenadoria de Sistematização de 

Deliberações e Jurisprudência 


