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ACÓRDÃO AC – CON N.  00010/2013 – TCM/GO – PLENO 

 

Processo n.: 12648/12 

Interessado: Câmara Municipal de Ipameri 

Assunto: Consulta 

Consulente: Presidente da Câmara Municipal – Ricardo de Oliveira Carneiro 

Relator: Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

EMENTA: Consulta. Questionamento quanto à 
possibilidade de instituir o Fundo Especial da 
Câmara com as economias dos duodécimos 
recebidos da Prefeitura para o custeio das 
despesas do exercício 

Preenchimento dos requisitos de 
admissibilidade.  Independência dos poderes. 
Autonomia do Poder Legislativo para fixar suas 
despesas, com as limitações do art. 29-A da 
Constituição Federal. Possibilidade de criação do 
Fundo Especial, desde que atendidas as 
diretrizes previstas na Lei 4.320/64 e na 
Constituição Federal. 

 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, 

ACORDA o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 

pelos membros integrantes de seu Colegiado, diante das razões expostas pelo 

Relator na Proposta de Decisão n. 206/2013 – GABVJ: 

 

1. Conhecer da presente consulta, uma vez preenchidos os 

pressupostos legais previstos no art. 31 da Lei nº 15.958/2007 e art. 199 do 

Regimento Interno do TCM/GO;  

2. Responder os questionamentos do consulente nos seguintes 

termos: 
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2.1. Não há qualquer vedação legal, sendo consequentemente 

possível a instituição de Fundo Especial da Câmara Municipal com as economias 

dos duodécimos recebidos da Prefeitura, para o custeio das despesas do 

exercício, desde que respeitadas as seguintes diretrizes: 

2.2. O fundo especial deverá ser instituído mediante lei 

específica, nos termos do art. 167, IX da Constituição Federal, bem como art. 71 

da Lei 4.320/64, e terá como gestor o Presidente do Legislativo; 

2.3. Os recursos do fundo não poderão ser utilizados com 

despesas de custeio, orçamentárias ou extraorçamentárias de qualquer categoria 

econômica, e nem com o custeio de despesas de pessoal e acessórias, inclusive 

o pagamento de remuneração de agentes políticos; 

2.4. O fundo somente poderá ser instituído para a construção da 

sede da Câmara Municipal, e quando os custos dela decorrentes não puderem 

ser suportados dentro do limite anual de gastos fixados no art. 29-A da Carta 

Magna, no mesmo exercício do respectivo repasse; 

2.5. A aplicação dos recursos do fundo será efetivada mediante 

programa previsto na Lei de Orçamento ou incluído na forma de créditos 

adicionais, nos termos do art. 72 da Lei 4.320/64; 

2.6. O fundo não terá natureza executora, nem personalidade 

contábil independente, e sua prestação de contas será englobada nas contas do 

Poder Legislativo, ficando sua vigência limitada ao cumprimento do objeto de sua 

criação; 

2.7. O fundo será extinto depois de concluído o objeto motivador 

de sua criação, a construção da sede da Câmara Municipal, realizando-se a 

devolução da sobra de recursos ao Poder Executivo do Município; 

2.8. Os recursos financeiros do fundo serão controlados por 

código de fonte cujo dígito indicará o grupo das fontes/destinação de recursos 2, 

nos termos do anexo VII da RN nº 07/08, deste TCM; 
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2.9. O valor da economia de recursos utilizado na constituição do 

fundo, para efeito da verificação do limite de gastos estabelecidos para o Poder 

Legislativo no art. 29-A da Constituição Federal, será considerado apenas no 

exercício do repasse do respectivo duodécimo; 

2.10. No processo de formalização do fundo deverão estar 

contidos elementos mínimos de motivação, a saber: plano de investimentos 

compatível com as Leis do Plano Plurianual e Diretrizes Orçamentárias; 

demonstração de viabilidade; projetos técnicos e pareceres técnicos e jurídicos; 

2.11. O momento do eventual procedimento licitatório, visando a 

contratação para a execução da obra deve ser planejado adequadamente, em 

atendimento aos princípios da economicidade e da eficiência, de maneira que os 

recursos sejam suficientes para concluir a obra sem interrupção e num prazo 

razoável e coerente com seu porte. 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em 

Goiânia, aos   19/06/2013 

Cons. Maria Teresa F. Garrido 

Presidente 

Participantes: 

 

Cons. Virmondes Cruvinel Cons. Sebastião Monteiro 

 

Cons. Honor Cruvinel de Oliveira Cons. Francisco José Ramos 

 

Cons. Daniel Goulart  Cons. Nilo Resende 

 

Cons. Subst. Vasco C. A. Jambo (Relator, não votante) 

 

Fui presente: Regis Gonçalves Leite, Ministério Público de Contas  


