
ACÓRDÃO TC-1009/2014 - PLENÁRIO 
 

 

PROCESSO             - TC-3357/2013  

JURISDICIONADO  - CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS 

ASSUNTO      - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012 

RESPONSÁVEL      - TADEU JOSÉ DE SÁ NASCIMENTO 

 

EMENTA 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2012 - 1) 

CONTAS REGULARES COM RESSALVA - QUITAÇÃO - 2) 

DETERMINAÇÃO - 3) RECOMENDAÇÃO - 4) ARQUIVAR. 

 

A EXMA. SRA. CONSELHEIRA EM SUBSTITUIÇÃO MÁRCIA JACCOUD 

FREITAS: 

 

Trata-se da Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Pinheiros, referente 

ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do senhor TADEU JOSÉ DE SÁ 

NASCIMENTO. 

 

No Relatório Técnico Contábil n. 21/2014 (f. 232/248), a área técnica constatou 

dois indícios de irregularidade, a saber: 

 

2.1 – Descumprimento do prazo para a remessa da prestação de contas, 

estipulado no art. 105 da Resolução TC n. 182/2002; 

 

3.1.1 – Abertura de créditos adicionais por intermédio de Portaria do Poder 

Legislativo. 

 

Após sua regular citação, o responsável apresentou defesa (f. 256/261), analisada 

na Instrução Contábil Conclusiva n. 84/2014 (f. 264/265), que considerou 
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adequadas as demonstrações contábeis, exceto quanto ao tópico 3.1.1, pendente de 

avaliação pelo setor jurídico deste Tribunal. 

 

Ato contínuo, o Núcleo de Estudos e Análise Conclusiva emitiu a Instrução Técnica 

Conclusiva n. 7803/2014 (267/274), sugerindo que as Contas sejam julgadas 

IRREGULARES, com aplicação de MULTA ao gestor, em razão do vício apurado no 

item 3.1.1 – Abertura de créditos adicionais por intermédio de Portaria do Poder 

Legislativo. 

 

Propôs, ainda: 

 

1 – Determinar, ao Poder Legislativo do Município de Pinheiros, que se 

abstenha de abrir créditos adicionais por meio de Portaria ou qualquer outro 

instrumento que descumpra o art. 42 da Lei 4.320/64.  

 

2 – Recomendar, ao atual gestor da Câmara Municipal de Pinheiros, que 

observe o prazo legal para o encaminhamento da prestação de contas anual. 

 

 

O Ministério Público de Contas, no Parecer de f. 277/280, da lavra do Procurador 

Luciano Vieira, divergiu da área técnica quanto à gravidade do vício apurado no item 

3.1.1, opinando pelo julgamento das Contas como REGULARES COM RESSALVA, 

em prol da função orientadora desta Corte: 

 

Desta sorte, o Município não poderia prever na Lei Orçamentária Anual autorização 
ao Legislativo para proceder à abertura de crédito adicional, que tem por finalidade 
suplementar o orçamento, significando inovação ao ordenamento jurídico, impondo-
se que seja observada a forma prevista em lei, qual seja, o Decreto do Poder 
Executivo Municipal.  
 
Na espécie, o próprio gestor admitiu ter aberto créditos adicionais mediante Portaria, 
dentro do percentual de 40% (quarenta por cento) do total das despesas previstas, 
com respaldo na Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2012 do Município de 
Pinheiros.  
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Não obstante, existem precedentes desse Tribunal de Contas em adotar, num 
primeiro momento, postura orientadora, evitando-se a imediata punição do agente, 
conquanto a conduta seja grave. 
 
Posto isto, oficia o Ministério Público de Contas:  
1 - seja julgada REGULAR COM RESSALVA a prestação de contas anual da 
CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS, relativa ao exercício de 2012, sob a 
responsabilidade de TADEU JOSÉ DE SÁ NASCIMENTO, de acordo com o disposto 
no artigo 84, II, da LC nº. 621/2012, expedindo:  
 
1.1 - determinação no sentido de que, em havendo contradição entre as normas das 
leis orçamentárias do município e as normas de direito financeiro previstas na 
constituição federal e em leis nacionais, cumpra sempre o que dispuserem estas 
últimas; e,  
 
1.2 – recomendação para que observe o prazo legal para o encaminhamento da 
prestação de contas anual a esse Tribunal de Contas 

 

 

É o Relatório. Passo a fundamentar. 

 

 

I – Descumprimento do prazo para a remessa da prestação de contas anual 

(item 2.1 do RTC) 

 

Segundo o art. 105 da Resolução TC n. 182/2002, vigente à época, as contas anuais 

deveriam ser apresentadas até 31 de março do exercício seguinte: 

 

Art. 105.  As prestações de contas anuais dos jurisdicionados do Tribunal deverão 
ser encaminhadas, anualmente, até o dia 31 de março do exercício seguinte, 
acompanhadas dos documentos relacionados neste artigo, ressalvado o disposto 
nos artigos 107, 117 e 127, deste Regimento, devendo estar organizada 
sequencialmente de acordo com ordem disposta nos respectivos incisos:  

 

Embora postada na data de 28 de março de 2013, a PCA só foi entregue neste 

Tribunal no dia 02 de abril daquele ano (terça-feira). 

 

Não sendo grave, o fato sequer foi objeto de citação, recebendo sugestão da área 

técnica para RECOMENDAR que o atual gestor observe o cumprimento dos prazos 

nas futuras prestações, entendimento que acompanho na íntegra. 
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II – Abertura de créditos adicionais por intermédio de Portaria do Poder 

Legislativo (item 3.1.1 do RTC) 

 

A área técnica constatou a abertura de créditos suplementares pelo Legislativo, 

através de portaria, no montante de R$ 102.557,50 (centos e dois mil, quinhentos e 

cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), contrariando o art. 42 da Lei n. 

4.320/1964, prescreve: 

 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos 
por decreto executivo. 

 

 

O Presidente da Câmara justificou que o procedimento estaria correto, derivando da 

competência privativa do Legislativo, prevista no art. 5º da Lei n. 1084/2011 (f. 

259/261), que dispôs sobre o Orçamento Municipal do exercício de 2012. 

 

Art. 5º Ficam o Poder Executivo e Legislativo, de acordo com o disposto no Art. 42 
da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, autorizado a: 
 
Parágrafo Único – Abrir crédito suplementar até o limite de 40% (quarenta por 
cento) sobre o total da despesa fixada em seus respectivos orçamentos, para reforço 
de Dotações Orçamentárias, de acordo com art. 7º, I, da Lei Federal 4.320/64, 
utilizando como fonte de recursos as definidas no Art. 43 da Lei Federal 4.320/64 de 
17 de março de 1964 e a totalidade de cada convênio assinado com o município, 
conforme parecer consulta do TCE-ES (Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo), nº 028 de 06 de julho de 2004. 

 

 

Argumentou, ainda, que o Legislativo agiu de igual modo em exercícios anteriores, 

sem ser repreendido por este Tribunal. 

 

De fato, a lei orçamentária autorizou a abertura de créditos suplementares pela 

Câmara, mas tal disposição contrariou frontalmente a Lei de Finanças Públicas (Lei 

n. 4320/64), quanto à competência, exclusiva do Chefe do Poder Executivo, e à 

forma adequada para o ato – o Decreto. 
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Entretanto, a irregularidade não é grave, estando autorizada em lei local, o que 

revestiu a prática de aparente legalidade.  

 

Por se tratar de norma jurídica de efeitos concretos, a lei orçamentária pode ser 

confrontada diretamente com a norma geral de finanças públicas (Lei n. 4320/64), a 

quem deve obediência, por força do art. 165, § 9º, da Constituição Federal: 

 

Art. 165 (...) 
 
§ 9º - Cabe à lei complementar: 
 
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a 
organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária anual;  

 

 

Desse modo, mantenho a irregularidade, conforme apurado pela área técnica, mas 

entendo que não é suficiente para comprometer a integridade da gestão contábil, 

podendo ser objeto de DETERMINAÇÃO, como bem observado pelo órgão 

ministerial. 

 

Considerando, ainda, que as demonstrações contábeis representaram 

adequadamente a posição orçamentária, financeira e patrimonial da entidade, 

quanto aos aspectos relevantes, e que os limites constitucionais foram respeitados, 

no que se refere a gastos com Pessoal, Subsídios dos Vereadores, Folha de 

Pagamento e Despesa Total do Legislativo, acolho, integralmente, o Parecer do 

Ministério Público de Contas pela REGULARIDADE COM RESSALVA. 

 

VOTO 

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 84, inciso II, e 86 da Lei Complementar n. 

621/20121, acompanhando o Ministério Público de Contas e, em parte, a área 

                                                 
1
 Art. 84. As contas serão julgadas:  

 
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, que não seja de 
natureza grave e que não represente dano injustificado ao erário; 
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técnica, VOTO pela REGULARIDADE COM RESSALVA da Prestação de Contas 

Anual da Câmara Municipal de Pinheiros, relativa ao exercício de 2012, dando-se 

quitação ao responsável, senhor TADEU JOSÉ DE SÁ NASCIMENTO. 

 

VOTO, ainda, para que sejam feitas, ao atual Presidente da Câmara de Pinheiros: 

 

1 – DETERMINAÇÃO para que, havendo contradição entre as normas das 

leis orçamentárias municipais e as normas de direito financeiro previstas na 

Constituição Federal ou em leis nacionais, cumpra sempre o que dispuserem 

estas últimas, abstendo-se, em especial, de abrir créditos adicionais por meio 

de Portaria ou qualquer outro instrumento que descumpra o art. 42 da Lei 

4.320/64.  

 

2 – RECOMENDAÇÃO para que observe o prazo legal de encaminhamento 

da prestação de contas anual. 

 

Arquive-se, após o trânsito em julgado. 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC-3357/2013, ACORDAM os 

Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão 

plenária realizada no dia dezoito de novembro de dois mil e quatorze, à 

unanimidade, nos termos do voto da Relatora, Conselheira em substituição Márcia 

Jaccoud Freitas: 

 

1. Julgar regular com ressalva a Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal 

de Pinheiros, relativa ao exercício de 2012, sob a responsabilidade do Sr. Tadeu 

José de Sá Nascimento, dando-lhe a devida quitação; 

                                                                                                                                                         
 
Art. 86. Quando julgar as contas regulares com ressalva, o Tribunal dará quitação ao responsável e lhe determinará, ou a 
quem lhe haja sucedido, a adoção das medidas necessárias à correção das impropriedades ou faltas identificadas, de modo a 
prevenir a reincidência. 
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2. Determinar ao atual Presidente da Câmara Municipal que, havendo contradição 

entre as normas das leis orçamentárias municipais e as normas de direito 

financeiro previstas na Constituição Federal ou em leis nacionais, cumpra sempre o 

que dispuserem estas últimas, abstendo-se, em especial, de abrir créditos 

adicionais por meio de Portaria ou qualquer outro instrumento que descumpra o 

artigo 42 da Lei nº 4320/64; 

 

3. Recomendar ao atual Presidente da Câmara Municipal que observe o prazo 

legal de encaminhamento da Prestação de Contas Anual; 

 

4. Arquivar os presentes autos, após o trânsito em julgado. 

 

Composição Plenária 

 

Presentes a sessão plenária do julgamento os Senhores Conselheiros Rodrigo 

Flávio Freire Farias Chamoun, Vice-Presidente no exercício da Presidência, Márcia 

Jaccoud Freitas, Relatora, Sebastião Carlos Ranna de Macedo, José Antônio 

Almeida Pimentel e Sérgio Manoel Nader. Presente, ainda, o Dr. Luciano Vieira, 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral do Ministério 

Público Especial de Contas. 

 

Sala das Sessões, 18 de novembro de 2014. 

 

 

CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE FARIAS CHAMOUN 

Vice-Presidente no exercício da Presidência 

 

 

CONSELHEIRA MÁRCIA JACCOUD FREITAS 

Relatora 
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CONSELHEIRO SEBASTIÃO CARLOS RANNA DE MACEDO 

 

 

CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO ALMEIDA PIMENTEL 

 

 

CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES 

 

 

Fui presente: 

 

 

DR. LUCIANO VIEIRA 

Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral 

 

 

 

Lido na sessão do dia: 

 

 

ODILSON SOUZA BARBOSA JUNIOR 

Secretário-Geral das Sessões 

 


