
Em tempo: os termos do Parecer apresentado pela Comissão 

Permanente de Finanças e Orçamento e do Projeto de Decreto 

aprovados declinam a seguinte textualização: Ilustres Pares, Como é 

rotineiro, na forma regimental foram encaminhadas a esta Comissão 

Permanente, as Contas Públicas em referência, acompanhada de toda 

documentação pertinente, enfatizando que a mesma abrangeu as 

informações encaminhadas por meio do Sistema Informatizado de 

Contas dos Municípios (SICOM), documentos especificados no 

Anexo da Instrução Normativa nº 03/2014 e parecer prévio emitido 

pela Egrégia Corte de Contas Estadual, para devido estudo e parecer 

terminativo, cujo prazo se exaure no dia 30, deste corrente mês. Como 

é do conhecimento de todos componentes desta Casa de Leis 

Municipal, as reuniões da Comissão Permanente de Finanças e 

Orçamento, em análise realizada sobre as contas municipais do 

exercício de 2014, de ordenação do Sr. Antônio Carlos Vilela, Prefeito 

Municipal à época, tiveram participação de praticamente todos os 

Vereadores, membros das demais comissões temáticas da Casa, 

visando propiciar total transparência deste estudo, com base na análise 

técnica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em cuja 

culminou em exaração de respectivo Parecer prévio daquela Corte de 

Contas, pugnando pela aprovação das mesmas, com recomendações 

específicas. O referido estudo se deu de forma totalmente isenta e 

muito embora o parecer respectivo tenha pugnado pela aprovação 

respectiva, se propiciou ampla oportunidade de manifestação ao 

ordenador, tendo sido   apresentadas   suas   justificações   à  Casa 

Legislativa, na forma ratificadora dos termos conclusivos do parecer 

prévio emitido por aquela Corte Estadual de Contas. Inicialmente, a 

equipe técnica apontou irregularidades, conforme se vê às fls.02/15, 

dos autos, ensejando abertura de vistas ao referido gestor municipal, 

não tendo sido acatadas, também inicialmente, a defesa apresentada, 

pugnando o Ministério Público de Contas pela rejeição das mesmas. 

Ficou asseverado que a unidade técnica daquela Corte firmou 

entendimento de que havia sido procedida abertura de Créditos 

Especiais no valor de R$ 3.000,00, sem cobertura legal, o que 

contraria o disposto no art.42, da Lei nº 4.320/1964, e ainda abertura 

de Créditos Suplementares Especiais no valor de R$ 1.866.725,59 sem 

recursos disponíveis, contrariando, neste caso o art.43, da mesma 

norma federal e art.8º, da LC nº 101/2000, permanecendo tais 

distorções após avaliação dos termos defensivos, também iniciais. A 

relatoria do processado, teve entendimento conclusivo de que a gestão 



de recursos públicos deve ser examinada de forma sistêmica, ou seja, 

a análise deve ser efetuada não só sob enfoque técnico-formal de 

elaboração das normas, mas também considerando a execução 

orçamentária e o equilíbrio das contas. Neste sentido inferiu a mesma 

que o crédito especial aberto sem cobertura legal, no valor de R$ 

3.000,00 representou apenas 0,004% da despesa empenhada, motivo 

pelo qual, com base nos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, a desconsiderou, e no que toca aos créditos abertos 

sem recursos disponíveis no montante de R$ 1.866.725,59, ficou 

esclarecida a origem dos recursos para devida abertura para cada 

fonte, face os documentos comprobatórios trazidos a colação pela 

defesa, cujos, após análise pelo Órgão Técnico manifestou-se pela sua 

regularidade, haja vista que não houve, efetivamente,  abertura de 

créditos suplementares/especiais sem recursos disponíveis, 

considerando sanada a citada irregularidade. Inobstante, restou 

alertado ao Chefe Executivo, por aquela Corte, declinando 

recomendações específicas no sentido de se implantar planejamento 

adequado na educação infantil, objetivando o cumprimento das Metas 

1, 9 e 18 do Plano Nacional do Ensino – PNE, nos termos dos incisos 

I e IV, do art.208 da Constituição Federal e do art.6º, da Emenda 

Constitucional nº 59/2009 e da Lei Federal nº 13.005/2014. Afora 

este, os demais requisitos e exigências legais foram regiamente 

atendidos, ressaltando que a Câmara Municipal, cuja compõe aquela 

prestação de contas e no que se refere aos índices de repasses 

duodecimais, os quais foram 4,49% da receita base cálculo, 

correspondeu ao montante de R$ 1.936.965,46, e atinente também às 

despesas de pessoal, se apresentaram perfeitamente condizentes com 

as regras normativas que delineiam a matéria, sendo aplicado pelo 

município recursos; - Na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

um percentual de 26,80% (vinte e seis vírgula oitenta por cento), num 

percentual mínimo de 25%,com as recomendações já expostas 

anteriormente; - Nas Ações e Serviços de Saúde um percentual de 

25,81% (vinte e cinco vírgula oitenta e um por cento), num percentual 

mínimo de 15%. Com referência às Despesas com pessoal, o 

município também cumpriu integralmente os atinentes limites 

constitucionais, naquele exercício, sendo: 55,65% pelo município, 

compondo-se de 53,36% do Poder Executivo e 2,29% do Poder 

Legislativo, salientando o efetivo papel colaborador da Câmara 

Municipal neste contexto, vindo contribuir efetivamente para o 

alcance  de  um patamar, à nível municipal, ajustado às regras legais 



pertinentes, em sendo aquelas previstas pelo art.19, inciso III, e art.20, 

inciso III, alíneas “a” e “b”, da LC nº 101/2000, segundo a receita 

pública municipal, como base de cálculo para sua aferição. 

Finalmente, e por conseguinte, acatadas as justificativas à 

irregularidade inicialmente apontada, com a necessária observância 

das recomendações contidas nos termos finais do parecer da Corte 

Estadual de Contas, temos o entendimento de que, corroborado pela 

exaração de parecer prévio favorável, também se apresenta idêntico o 

posicionamento dos membros desta Comissão de Finanças e 

Orçamento, sendo pela favorabilidade à sua aprovação, apresentando, 

neste sentido e finalidade, Projeto de Decreto Legislativo aprovador, 

para análise Plenária, o qual colocamos às vossas ilustradas 

apreciações. É o nosso parecer, com avaliação favorável da Assessoria 

Jurídica. Câmara Municipal de Boa Esperança/MG, 24 de outubro de 

2018. COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO Vereador Sebastião Monteiro –Presidente: Vereador 

Antônio Justino Neto  – Membro: Vereador Robson Ramon Resende – 

Membro: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 26/2018, 

Aprova  as    Contas    Públicas   do   Município  de Boa   Esperança  -  

MG,    relativas   ao    exercício  de 2014, Processo  nº  965.839 –

TCE/MG, de  ordenação do  Sr.  Antônio  Carlos  Vilela,  Prefeito 

Municipal  à época. A Câmara Municipal de Boa Esperança/MG, no 

uso de suas atribuições legais e institucional função julgadora, decreta 

e promulga o seguinte Decreto Legislativo: Art.1º - Ficam aprovadas 

as contas públicas do Município de Boa Esperança - MG, relativas ao 

exercício de 2014, Autos do Processo nº 965.839, de ordenação do Sr. 

Antônio Carlos Vilela, Prefeito Municipal à época, de acordo com o 

Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais. Art.2º - Este  Decreto Legislativo entra em vigor na data de 

sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Boa 

Esperança, 24 de outubro de 2018. COMISSÃO PERMANENTE DE 

FINANÇAS E ORÇAMENTO Vereadores: Presidente – Sebastião 

Monteiro, Membro – Antônio Justino Neto, Membro – Robson 

Ramon Resende. Tendo o voto unânime aprovação pelos seguintes 

Vereadores: Alvânio Pacelli Figueiredo Junior votou pela aprovação; 

Ludwig Von Klaus Dovik Gischewski votou pela sua aprovação; 

Antônio Justino Neto votou pela sua aprovação; Antônio Donizeti da 

Cunha votou pela sua aprovação; Marcelino Batista Silva votou pela 

sua aprovação; Sebastião Monteiro votou pela sua aprovação; Delber 

Augusto de Araújo votou pela sua aprovação; Luiz Valentino votou 



pela sua aprovação; Robson Ramon Resende votou pela sua 

aprovação; Luciana Cândida de Paulo votou pela sua aprovação; 

Vailton de Amaral votou pela aprovação e Willer José de Araújo 

votou pela sua aprovação. Após manifestação favorável por 

unanimidade as Contas Públicas Municipais, de ordenação do Sr. 

Antônio Carlos Vilela, Vilela exercício financeiro de 2014 - Processo 

no 965.893, do TCE/MG foram aprovadas. As anotações retro-

elencadas fazem parte integrante da Ata Originária (15ª Reunião 

Extraordinária), que vai assinada por este Secretário e pelos demais 

Vereadores. 

 


