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EMENTA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. 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 SAÚDE. DESPESA COM 

PESSOAL. 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. 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. 

3. Devem ser observados os prazos para cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano 

Nacional de Educação – PNE. 

 

PARECER PRÉVIO 
 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

 7ª Sessão Ordinária da Segunda Câmara – 27/03/2018 

  

CONSELHEIRO PRESIDENTE WANDERLEY ÁVILA: 

I – RELATÓRIO 

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

2015, sendo responsável o Prefeito Municipal à época, Senhor Cláudio Cosme Pereira de 

Souza, fl.02. 

O Órgão Técnico, na análise inicial, apontou a ocorrência de irregularidades, conforme 

sintetizado à fl. 12. 

Informou que foi inserida autorização na LOA nº 4.042/2014 para suplementação de dotações 

em percentual de 30% do orçamento aprovado, fl. 02v. 

Em 16/12/2016 foi concedida vista ao responsável para que apresentasse defesa acerca dos 

apontamentos constantes do relatório técnico de fls. 02/43, conforme despacho de fl. 44. 
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O defendente manifestou-se nos termos da documentação juntada às fls. 47/113, tendo 

juntado cópia dessa documentação às fls. 114/191, as quais foram analisadas pelo Órgão 

Técnico, conforme relatório de fls. 193/203.  

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas manifestou-se à fl. 204/204v pela emissão 

de parecer prévio pela aprovação das contas do Chefe do Poder Executivo Municipal de Três 

Corações, referentes ao exercício de 2015, com arrimo no inciso I do art. 45 da Lei 

Complementar Estadual nº 102/2008. 

Este é o relatório. 

II – FUNDAMENTAÇÃO  

Considerando o disposto na Ordem de Serviço nº 04/2016, observados os termos da 

Resolução TC nº 04/2009, para fins de emissão de parecer prévio, destaco a seguir:  

Dispositivo Exigido Apurado 

 

1. Créditos Adicionais 

(fls. 02v/04v, 12  e 194/198) 

Atendimento aos incisos II, V e VII 

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

59 da Lei Federal 4.320/64 

 Atendido 

Vide fls. 232v/235   

 

2. Repasse ao Poder Legislativo  

    (fl. 05) 

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) 

 

4,59% 

 

3. Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino – MDE (fls. 05v/07)   

Mínimo de 25% dos Impostos e 

Transferências (art. 212 - CR/88) 
25,09%  

  

 

4. Ações e Serviços Públicos de 

Saúde  

      (fls. 07v/09) 

Mínimo de 15% dos Impostos e 

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

não havendo valor residual do 

exercício anterior a ser aplicado. 

 

24,90% 

 

 

 

5. Despesa Total com Pessoal  

     (fls. 09v/11v) 

Máximo de 60% da Receita Corrente 

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

“b”, arts. 23 e 66 da LC 101/2000), 

sendo: 

 

54,44% 

54% - Poder Executivo 51,32% 

  6% - Poder Legislativo 3,12% 

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

considerando as ocorrências a seguir destacadas: 

1. Créditos Adicionais 

O Órgão Técnico informou às fls. 02v/04v que: 

 Foram abertos Créditos Especiais sem cobertura legal, no valor de R$466.320,74, 

contrariando o disposto no art. 42 da Lei Federal nº 4.320/64; 



       TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 Foram abertos Créditos Suplementares / Especiais sem recursos disponíveis, no valor de 

R$4.975.464,44, contrariando o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 c/c 

parágrafo único do art. 8º da LC nº 101/2000; e 

 Foi inserida autorização na Lei Orçamentária Anual nº 4.042/2014 para suplementação de 

dotações em percentual de 30% do orçamento aprovado, fl. 02v. 

Visando sanar o apontamento técnico acerca da abertura de Créditos Especiais sem cobertura 

legal no valor de R$466.320,74, o Prefeito Municipal à época, alegou às fls. 47 e 114, que, ao 

informar o número da Lei que autorizou o Município de Três Corações a abrir os referidos 

créditos, o fez de forma equivocada, sendo o correto a Lei nº 4.050/2015, conforme 

documento juntado às fls. 85/86 e 127/128. 

O Órgão Técnico, após análise da defesa, manifestou-se à fl. 96 no sentido de que assiste 

razão ao defendente. 

Assim, concluiu que foi sanado o apontamento inicial acerca da abertura de Créditos 

Especiais sem cobertura legal. 

No que tange ao apontamento técnico acerca da abertura de Créditos Suplementares / 

Especiais sem recursos disponíveis, no valor de R$4.975.464,44, o Prefeito Municipal à 

época, sob a alegação de que tomou por base as informações apontadas pelo Órgão Técnico 

deste Tribunal, demonstrou às fls. 48 e 115 os créditos adicionais autorizados e abertos nas 

seguintes Fontes:  

Fonte 123 – Transferências de Convênios Vinculados à Saúde:  

 Lei Municipal nº 4.012/2014 - Decreto nº 2.979/2015: R$504.333,61: Construção de 

Unidade Básica de Saúde no Jardim Novo Horizonte; 

 Lei Municipal nº 4.093/2015 - Decreto nº 3.031/2015: R$5.000.000,00: Construção de 

Centro Especializado de Reabilitação – CER IV; 

 Lei Municipal nº 4.059/2015 - Decreto nº 2.984/2015: R$180.000,00: Construção e 

Implementação do Programa Academia da Saúde; 

 Lei Municipal nº 4.011/2014 - Decreto nº 2.966/2015: R$470.515,92: Construção Unidade 

Básica de Saúde Bairro Jardim Primavera, no valor; e 

 Lei Municipal nº 4.058/2015 - Decreto nº 2.983/2015: de R$250.000,00: Construção da 

Oficina Ortopédica. 

Fonte 122 – Transferências de Convênios Vinculados à Educação: 

 Lei Municipal nº 4.050/2015 - Decreto nº 2.971/2015: R$466.320,74: Construção de 

Quadra Esportiva Escolar Coberta com Vestiário no Bairro Jardim Paraíso.    

Fonte 103 – Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos 

Servidores, Compensação Financeira: 

 Lei Municipal nº 4.153/2015: Autorização para abertura de Créditos Adicionais às 

dotações orçamentárias vinculadas ao RPPS, no valor de R$1.954.583,85 (fls. 76/77), dos 

quais foram abertos R$1.548.000,00 por meio do Decreto nº 3.131/2015 (fl. 79). 

Ressaltou o defendente que não poderia efetuar a redução dos créditos, pois os mesmos 

estavam em andamento e as obras sendo executadas. 
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No que tange às Fontes 122 e 123, alegou o defendente que os créditos foram abertos 

exclusivamente para acobertar a realização das despesas dos respectivos convênios, não sendo 

utilizados para outros fins. 

Para corroborar o procedimento adotado, transcreveu trechos das Consultas nºs 835134 e 

873706, nas quais este Tribunal firmou entendimento no sentido de que: “(...) a fonte de 

recursos para a abertura dos créditos adicionais destinados à realização dos convênios será o 

‘excesso de arrecadação’, ainda que essa tendência não venha a se concretizar em excesso real no 

exercício, ou seja, ainda que não haja saldo positivo, de natureza financeira, das diferenças de 

arrecadação acumuladas mês a mês, nos termos do art. 43, §3º, da Lei 4.320/64.”. 

Quanto aos créditos abertos à conta da “Fonte 103 – Contribuição para o Regime Próprio de 

Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira”, o defendente 

informou que os créditos abertos (R$1.548.000,00) não foram utilizados em sua totalidade, 

tendo restado um saldo de R$521.624,46. 

O Órgão Técnico, após análise das alegações e documentação apresentadas acerca da abertura 

de Créditos Suplementares / Especiais sem recursos disponíveis, no valor de R$4.975.464,44, 

informou às fls. 196/198 que, desse valor, R$120.417,66 referem-se a Crédito Suplementar 

aberto na “Fonte 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): 

Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira” e R$4.855.046,78 a Créditos Especiais 

abertos na “Fonte 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde”. 

Em relação à Fonte 103, salientou que, por meio do Decreto nº 3.131/2015, foram abertos 

créditos no valor de R$1.548.000,00, com base na autorização contida na Lei Municipal nº 

4.153/2015 (fls. 76/77 e 118/119), dos quais R$120.417,66 ficaram sem recursos financeiros. 

Salientou, ainda, que, em conformidade com o disposto no § 5º do art. 1º da Ordem de 

Serviço nº 01, de 29/03/2017, deste Tribunal, verificou-se a execução da despesa na Fonte 

103 (fl. 03v), tendo sido constatado que as despesas empenhadas à conta dos créditos abertos 

nessa fonte, no montante de R$13.525.375,54, foram inferiores ao total da despesa atualizada 

(orçada + acréscimos – reduções) no valor de R$14.047.000,00. 

Assim, o Órgão Técnico considerou sanado o apontamento acerca da abertura de Créditos 

Suplementares sem recursos financeiros na Fonte 103, no valor de R$120.417,66. 

Quanto aos Créditos Especiais abertos na Fonte 123, o Órgão Técnico informou, em síntese, 

que: 

 Dentre os decretos de abertura de Créditos Especiais na Fonte 123 encontram-se os de 

n. 2.966, de 09/02/2015 (fls. 65 e 137), e 2.979, de 12/03/2015 (fls. 71 e 187), os quais 

tiveram como respaldo a autorização contida, respectivamente, nas Leis Municipais n. 

4.011 e 4.012 (fls. 64 e 136; 70 e 186), datadas de 24/10/2014; 

 A reabertura de Créditos Especiais autorizados nos últimos quatro meses do exercício 

anterior atendeu ao disposto no § 2º do art. 167 da CR/88; 

 O defendente demonstrou à fl. 48 que os Créditos Especiais abertos na Fonte 123 

possuíam cobertura legal, contudo, o apontamento diz respeito à falta de recursos 

financeiros, haja vista que, conforme evidenciado na análise inicial de fl. 03v e no 

demonstrativo "Receita Analítica" extraído do Sicom/Consulta/2015 (fl. 199), o 

excesso de arrecadação auferido nessa fonte correspondeu a R$108.000,00; e 

 Os recursos utilizados para abertura dos Créditos Especiais destinados à realização de 

despesas inerentes aos convênios (Fonte 123) foi o excesso de arrecadação, o que, 

conforme entendimento firmado por este Tribunal em resposta às Consultas nºs 
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873.706 e 898.438, é possível, ainda que essa tendência não tenha se concretizado em 

excesso real no exercício. 

Assim, tomando por base o entendimento firmado por este Tribunal em resposta às Consultas 

873.706 e 898.438, o Órgão Técnico considerou sanado, também, o apontamento acerca da 

abertura de Créditos Especiais sem recursos financeiros na Fonte 123, no valor de 

R$4.855.046,78. 

Dessa forma, o Órgão Técnico considerou sanado o apontamento referente à abertura 

de Créditos Suplementares e Especiais sem recursos disponíveis. 

Voto: Constata-se, quanto ao apontamento acerca da abertura de Créditos Especiais sem 

cobertura legal, no valor de R$466.320,74, que o mesmo decorreu do fato de que havia sido 

informado no Sicom autorização para abertura de Créditos Especiais no valor de 

R$470.515,92 (fl. 03), por meio da Lei Municipal nº 4.011/2015, e abertura de créditos com 

base nessa autorização no total de R$936.836,66 (R$470.515,92 – R$936.836,66). 

Constata-se, ainda, pelo demonstrativo “Decretos para Abertura de Créditos Adicionais”, 

extraído do Sicom por ocasião da análise inicial de fls. 19/22v, que foi indicado, para a Lei 

Municipal nº 4.011/2015, a abertura de créditos nos valores de R$470.515,92 e R$466.320,74, 

por meio dos Decretos n. 2.966/2015 e 2.971/2015, respectivamente. No entanto, o ex-

prefeito, em sede de defesa, informou às fls. 47 e 114 que a indicação da Lei Municipal nº 

4.011/2015 para respaldar os créditos abertos por meio do Decreto nº 2.971/2015 se deu de 

forma equivocada, pois o correto seria indicar a Lei Municipal nº 4.050/2015. 

Para comprovar o alegado, o defendente juntou à peça de defesa cópias das Leis nºs 

4.011/2015 (fls. 64 e136) e 4.050/2015 (fls. 85/86 e 127/128), bem como dos respectivos 

decretos de abertura dos créditos, quais sejam: 2.966, de 09/02/2015 (fls. 65 e 137) e 2.971, 

de 27/02/2015 (fls. 87 e 129). 

Tendo em vista que restou comprovada a alegação do defendente, considero sanado o 

apontamento acerca da abertura de Créditos Especiais sem cobertura legal. 

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

R$4.975.464,44, conforme informação técnica de fls. 03v/04, se deu nas Fontes 103 e 123, 

nos valores de R$120.417,66 e R$4.855.046,78, respectivamente. 

No tocante aos Créditos Suplementares abertos na Fonte 103, constatei que o Órgão Técnico, 

por ocasião da análise da defesa, considerou sanado o apontamento pelo fato de que as 

despesas empenhadas nessa fonte (R$13.525.375,54) foram inferiores aos créditos concedidos 

(14.047.000,00), o que acompanho. 

O Órgão Técnico considerou sanado, também, o apontamento acerca da abertura de Créditos 

Especiais na Fonte 123 com base no entendimento firmado por este Tribunal em resposta às 

Consultas nºs 873.706 e 898.438, no sentido de que a assinatura e a publicação do convênio 

são suficientes para suportar a abertura de créditos adicionais. 

Em que pese o entendimento retrocitado, tendo em vista que em casos análogos vem sendo 

adotado nesta Câmara como procedimento a verificação da execução dos créditos, passo a 

fazê-lo no presente caso. 

Em pesquisa realizada nos demonstrativos “Decretos para Abertura de Créditos Adicionais” e 

“Comparativo da Despesa Fixada com a Executada”, fls. 19/22v e 205/205v, respectivamente, 

verifiquei que, no exercício de 2015, foram abertos créditos adicionais na Fonte 123 no total 

de R$5.352.246,78, para atender despesas inerentes a Convênios firmados com o Ministério 

da Saúde, a saber: a) Construção e implantação do Programa Academia da Saúde: 
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R$277.200,00; b)  Unidade Básica de Saúde Bairro Novo Horizonte: R$533.333,61; c) 

Unidade Básica de Saúde Bairro Jardim Primavera: R$495.515,92; d) Oficina Ortopédica: 

R$488.000,00; e) Centro Especializado de Reabilitação – CER IV: R$3.558.197,25. 

Desses créditos, R$4.963.046,78 referem-se a Créditos Especiais abertos por Excesso de 

Arrecadação e R$389.200,00 a Créditos Suplementares abertos por anulação de dotações. 

Constatei pela informação técnica de fl. 03v que, no exercício de 2015, foi auferido excesso 

de arrecadação na Fonte 123 no valor de R$108.000,00, o que redundou no apontamento de 

créditos abertos sem recursos financeiros no total de R$4.855.046,78 (R$4.963.046,78 – 

R$108.000,00). 

Registro que, de acordo com o demonstrativo “Caixa e Bancos” extraído do Sicom 

(fls.206/207), o valor de R$108.000,00 se refere à conta bancária nº 59641-8 da ag. 12-4 do 

Banco do Brasil, destinada à movimentação de recursos oriundos do Convênio relativo à 

“Construção e implantação do Programa Academia da Saúde”. 

Registro, ainda, que o referido demonstrativo evidencia que, no exercício de 2015, não houve 

registro de “Movimentação Saída” nessa conta bancária, tendo a mesma apresentado como 

saldo ao final do exercício, além dos R$108.000,00, o valor de R$42.125,80 a título de 

“Aplicação”. 

Registro, também, que o demonstrativo “Comparativo da Receita Prevista com a Realizada” 

evidencia que, no exercício de 2015, somente foi arrecadado na Fonte 123 o valor de 

R$108.000,00 (fl. 208). 

Assim, pode-se inferir que não houve ingresso de recursos, no exercício de 2015, dos demais 

convênios retrocitados, até porque a transferência dos recursos de convênios se dá mediante 

medição das obras, o que, no presente caso, ocorreu parcialmente, haja vista que, como se 

verá a seguir, no exercício de 2015, do total empenhado (R$5.273.450,92), somente foram 

liquidadas despesas no montante de 297.511,37. 

Destaco que, desse valor liquidado, foram pagos em 2015 R$212.609,34, sendo R$37.545,00 

utilizando-se recursos da Fonte 123 e R$175.064,34 utilizando-se recursos da Fonte 100, 

conforme demonstrativo “Movimentação do Empenho” (fls. 212/217v), indicando que foram 

utilizados recursos de contrapartida do Município. 

Para maior compreensão, apresento a seguir dados acerca da execução dos créditos abertos na 

Fonte 123
1
, extraídos do Sicom/2015 - demonstrativos “Receitas e Despesas por Fonte de 

Recursos”, “Relação de Empenhos” e “Movimentação do Empenho”, (fls. 209/210; 211/211v; 

212/217v, respectivamente): 

Em R$ 

Empenho Valor 

Liquidado (b) 
Valor 

Pago (c) 
Valor a pagar 

(d = a - c) Número Valor (a) 

 

Unidade Básica de Saúde Bairro Jardim Primavera 

2659 495.450,21 34.635,29 4.229,84 491.220,37 

 

                                                 

1
 Créditos adicionais abertos na Fonte 123: R$5.352.246,78 (Suplementares: R$389.200,00 e 

Especiais: R$4.963.046,78). 
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Unidade Básica de Saúde Bairro Novo Horizonte 

2732 533.075,41 144.104,87 144.104,87 388.970,54 

 

Oficina Ortopédica 

8008 438.814,20 81.226,21 26.729,63 412.084,57 

 

Centro Especializado de Reabilitação – CER IV 

9130 3.558.197,25 37.545,00 37.545,00 3.520.652,25 

 

Construção e implantação do Programa Academia da Saúde 

9754 247.913,85 0,00 0,00 247.913,85 

 

TOTAL 

 

5.273.450,92 

 

297.511,37 

 

212.609,34 

 

5.060.841,58 

Saliento que os valores a pagar retrocitados foram inscritos em Restos a Pagar, conforme 

“Memorial de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores” extraído do Sicom/2016 

(fls.218/218v). 

Saliento, ainda, que, conforme demonstrativos “Detalhamento do Resto a Pagar de Exercício 

Anterior” e “Caixa e Bancos” (fls. 219/228 e 229/230, respectivamente), extraídos do Sicom, 

no exercício de 2016 ocorreram pagamentos inerentes aos convênios sob análise no montante 

de R$887.370,69, utilizando-se recursos da Fonte 123, bem como cancelamento do total dos 

Restos a Pagar relativos ao convênio destinado à construção do “Centro Especializado de 

Reabilitação – CER IV”, senão vejamos: 

Em R$ 

Empenho Valor 

Cancelado 

Valor 

Pago Número Restos a Pagar 

 

 

Unidade Básica de Saúde Bairro Jardim Primavera 
2659 491.220,37 0,00 342.217,50 

 

Unidade Básica de Saúde Bairro Novo Horizonte 
2732 388.970,54 0,00 269.000,25 

 

Oficina Ortopédica 
8008 412.084,57 0,00 104.273,94 

 

Centro Especializado de Reabilitação – CER IV 

9130 3.520.652,25 3.520.652,25 0,00 

 

Construção e implantação do Programa Academia da Saúde 

9754 247.913,85 0,00 171.879,09 

 

TOTAL 

 

5.060.841,58 

 

3.520.652,25 

 

887.370,69 

Diante do exposto, considero regular a abertura e execução dos créditos adicionais. 

No que tange ao apontamento técnico acerca da inserção de autorização na LOA para 

suplementação de dotações em percentual de 30% do orçamento aprovado, embora não haja 

restrição legal para tanto, recomendo ao 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 
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peça orçamentária e, ainda, coloca em risco a concretização efetiva dos objetivos e metas 

governamentais traçados. 

3. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

No tocante ao Ensino, considerando que, de acordo com o Plano Nacional de Educação – 

PNE para o período de 2014/2024, as Metas n. 1, 9 e 18 devem ser observadas até 2017, 

determino à Secretaria da Segunda Câmara que adote as providências necessárias à expedição 

de recomendação ao Chefe do Poder Executivo alertando-o da obrigatoriedade do 

cumprimento das referidas metas. 

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 o Ensino, Saúde, Despesa com 

Pessoal e de repasse à Câmara Municipal, voto pela emissão de Parecer Prévio pela 

aprovação das contas do Senhor Cláudio Cosme Pereira de Souza, Prefeito Municipal de 

Três Corações, exercício de 2015, nos termos do inciso I do art. 45 da LC 102/2008, com as 

recomendações constantes da fundamentação deste voto.  

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

Normativa nº 02/2009 deste Tribunal, alterada pela de nº 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 2015 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 2015, 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. 

 



       TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

CONSELHEIRO GILBERTO DINIZ:  

De acordo. 

 

CONSELHEIRO PRESIDENTE WANDERLEY ÁVILA:  

Também estou de acordo. 

APROVADO O VOTO DO RELATOR, POR UNANIMIDADE.  

 

(PRESENTE À SESSÃO O PROCURADOR MARCÍLIO BARENCO CORRÊA DE 

MELLO.)  

 

MR  
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