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PROCESSO Nº : 06102/09 
MUNICÍPIO  : GOIÂNIA - CÂMARA MUNICIPAL 
ASSUNTO  : CONSULTA 
 

EMENTA: COMPETENCIA 
PARA AUTORIZAÇÃO DE 
DESPESAS E   PAGAMENTOS 
DESTA  CASA DE LEIS E AS 
RESPONSABILIDADES 
INERENTES A ESTES ATOS 
 
 
 
                           

RESOLUÇÃO RC Nº 00033/09 
 

  VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos de consulta 
formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Sr. Francisco Júnior, acerca da 
responsabilidade do Presidente da Câmara e co-responsabilidade do Primeiro e Segundo 
Secretários da Mesa Diretora nos atos de gestão administrativa da Câmara Municipal. Para 
tanto, faz dois questionamentos: se a autorização de despesas e pagamentos pode ser 
compartilhada entre o Presidente e Primeiro e Segundo Secretários da Mesa Diretora e, se 
em uma eventual constatação por parte desta Corte de Contas de que houve ato lesivo ao 
interesse público, se a responsabilidade seria individual ou coletiva. 
 
 
                      Instrui esta consulta parecer da assessoria jurídica municipal (FL.03) 
 
            A Auditoria de Avaliação  de Contas Mensais de Gestão – Sr Mauricio de 
Oliveira Azevedo, ensina  mediante o Parecer nº 004/2009, fls. n. 07/09 que o Direito 
Municipal nos traz importantes considerações a respeito das Câmaras Municipais e, 
especificamente, do Presidente da Câmara e suas atribuições como ordenador de despesas. A 
doutrina é pacífica no sentido de que o presidente é o responsável direto por estes atos, seja 
para praticá-los, seja para responder por eles. Os demais membros da Mesa Diretora são 
meros auxiliares do presidente na condução dos serviços administrativos da Câmara 
Municipal, jamais responsáveis por atos que não são de sua exclusiva responsabilidade.  
 

            Para ilustrar essas posições, reportamo-nos ao doutrinador Hely Lopes 
Meirelles que, em seu Direito Municipal Brasileiro, faz as seguintes observações: 
 

“Todos os serviços administrativos da Câmara, são chefiados pelo 
presidente, embora possam ser dirigidos por encarregados de seções ou 
departamentos, conforme exijam as circunstâncias. O que pretendemos 
assinalar é que o presidente da Câmara atua, em relação aos servidores e aos 
serviços da Edilidade, como a mais alta autoridade hierárquica, a que todos 
devem obediência e subordinação. Nessa qualidade, não obstante os serviços 
e servidores estejam diretamente vinculados à secretaria ou à tesouraria, 
compete ao presidente exercer a administração superior desses órgãos da 
Câmara, expedindo os atos administrativos pertinentes e consubstanciados em 
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portarias, instruções, ordens de serviço e outros de natureza executiva, 
embora algumas leis orgânicas confiram essa competência à Mesa. 

A administração financeira, a contabilidade e a elaboração e 
execução do orçamento da Câmara, que irá integrar o do Município, são de 
responsabilidade do presidente, assessorado pelo tesoureiro e pelo secretário, 
como membros da Mesa”. (Direito Municipal Brasileiro, 14ª edição, 2006) 

 
No mesmo sentido, Mayr Cerqueira Godoy preceitua: 

 
“Presidente é o representante legal da Câmara, pelo que personifica o 

Poder Legislativo, e tem as honras e vantagens de Chefe do Poder...é ele quem 
administra a Câmara, podendo, contudo, cometer essa atribuição ao 
Primeiro secretário; é ele ainda quem administra os recursos da Câmara, 
respondendo por eles, pessoalmente, quando os aplicar contra os ditames da 
Lei, inclusive com sua liberdade e seus bens.” (O Vereador e a Câmara: Um 
Manual Prático para a Vereança, 1ª edição, 1997) 

  
  Interessante observar que a doutrinadora Mayr Cerqueira Godoy distingue 
claramente administração da Câmara de administração dos recursos da Câmara. Autorizar 
despesas e pagamentos está inserido na administração financeira e orçamentária da Casa de 
Leis e esta, é de atribuição privativa do Presidente da Câmara Municipal, sendo apenas 
assessorado pelos demais membros da Mesa Diretora.  
 
  Normalmente, notas de empenho e ordens de pagamento são assinadas também 
pelo tesoureiro ou contador, mas estes, não custa repetir, são meros auxiliares do presidente e 
não responsáveis diretos. Este auxílio não eximirá o presidente da responsabilidade e nem 
será motivo para que este impute a aquele o possível ônus emanado dos atos praticados. 
Assinar junto não significa co-responsabilidade. 
 

            A responsabilidade solidária, conforme assevera a Lei Orgânica do TCM em 
seu art. 44, §1º, ocorre no caso de comprovação de que o responsável pelo controle interno 
tinha conhecimento de irregularidade ou ilegalidade e deixou de dar ciência ao Tribunal.  

 
“Art. 44. O Tribunal poderá aplicar aos administradores ou 

responsáveis que lhe são jurisdicionados as sanções e medidas cautelares 
prescritas nesta Lei, na forma estabelecida neste Capítulo. 

§1° Ficarão sujeitos às sanções e medidas cautelares, por 
responsabilidade solidária, na forma prevista no §1º do art. 74 da 
Constituição Federal, os responsáveis pelo controle interno que, 
comprovadamente, tomarem conhecimento de irregularidade ou ilegalidade e 
delas deixarem de dar imediata ciência ao Tribunal.” 

 
        Analisando o regimento interno da Câmara Municipal de Goiânia vemos que 

também há nele a mesma distinção asseverada pela doutrina entre serviço administrativo e 
serviço financeiro. A interpretação deve ser feita sempre de modo restritivo, atendo-se ao que 
está escrito e não fazendo interpretações errôneas. Vejamos:  
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“Art. 9º. À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em 
lei e neste Regimento, a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços 
administrativos da Câmara, especialmente: 

... 
II - No Setor Administrativo: 
a) superintender os serviços administrativos da Câmara e elaborar seu 

regulamento; 
b) nomear, promover, comissionar, conceder gratificação e licença, 

por em disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir servidores da 
Câmara Municipal, nos termos da Lei; 

c) determinar abertura de sindicância e inquéritos administrativos. 
... 
Art. 13 - O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas 

relações internas e externas, cabendo-lhe, juntamente com a Mesa, coordenar 
as funções administrativas e diretivas das atividades da Câmara, bem como 
interpretar e fazer cumprir este Regimento. 

... 
Art. 15. Compete, ainda, ao Presidente: 

  ... 
VIII – autorizar a despesa da Câmara e o seu pagamento, dentro dos 

limites do orçamento, observando as disposições legais e requisitando da 
Prefeitura o respectivo numerário, e aplicando as disponibilidades 
financeiras no mercado de capitais;” 

   
Conforme observamos, as disposições do art. 15, VIII, do Regimento Interno, 

estão inseridas somente nas funções privativas do presidente e não nas funções da Mesa 
Diretora. A gestão administrativa, como mostram o Regimento, os demais diplomas legais e a 
doutrina, não engloba a gestão financeira, sendo esta, de exclusiva responsabilidade do 
Presidente da Câmara Municipal de Goiânia. Mal dispôs o Parecer nº 156/09 da Procuradoria 
da Câmara Municipal de Goiânia quando disse que “todos os atos administrativos da Câmara 
Municipal de Goiânia devem ser assinados conjuntamente pelo Presidente e pelo Primeiro e 
Segundo Secretários” e “ao Presidente não é dado agir sozinho na condução administrativa da 
Casa”.  
 
 
                   Encaminhado os autos  a  Douta Procuradoria Geral de Contas,  apresenta 
sua manifestação similar a Auditoria de Avaliação de Contas Mensais  de Gestão, 
mediante o Parecer nº 3666/09 (fls.10/15). Atendidos os requisitos   dos art.31e 32 da 
Lei 15.958/2007 esta Procuradoria ensina que: ”Equivocam-se o Consulente e a 
Procuradoria da Casa  de Legislativa.Ordenador das  despesas do Poder Legislativo é o  
Presidente  da Câmara Municipal e, assim, é ele quem responderá por atos tais”.  
 
                   Com efeito, leciona Hely Lopes Meirelles: 
 
                     Todos os serviços administrativos da Câmara são chefiados pelo Presidente, embora 
possam ser dirigidos por encarregados de seções ou departamentos, conforme exijam as 
circunstâncias. O que pretendemos assinalar é que o presidente da Câmara atua, em relação aos 
servidores  e aos serviços da Edilidade, como a mais alta autoridade hierárquica, a que todos devem 
obediência e subordinação. Nessa qualidade, não obstante os serviços e servidores estejam 
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diretamente vinculados à secretaria e  tesouraria,compete ao presidente exercer administração 
superior desses órgãos da Câmara, expedindo os atos administrativos pertinentes e consubstanciados 
em portarias, instruções, ordens de serviço e outros de natureza executiva, embora algumas leis 
orgânicas confiram essa competência à Mesa.           

A administração financeira, a contabilidade e a elaboração e execução do 
orçamento da Câmara, que irá integrar o do Município, são de responsabilidade do 
presidente, assessorado pelo tesoureiro e pelo secretário, como membros da Mesa”. (Direito 
Municipal Brasileiro, 14ª edição, 2006) 

 
 

                  RESOLVE, 
 

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros 
integrantes de seu Colegiado, à vista do entendimento retro, que a autorização de 
despesas e pagamentos da Câmara  Municipal cabe ao seu Presidente, sendo ele o  
ordenador de despesas e, por conseqüente, o responsável pelos  atos ilegais ou 
ilegítimos praticados no exercício desta competência. 

 
 
À Superintendência de Secretaria para os fins. 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiânia, aos 09/09/2009. 
 
 

Presidente: Cons. Walter José Rodrigues                      Relator: Cons. Jossivani de Oliveira 
 

Participantes da Votação:  
 

 
1. Cons. Paulo Ernani M. Ortegal                           2. Consª.Maria Teresa Fernandes Garrido 

 
 
3. Cons. Virmondes Cruvinel                            4. Cons. Paulo Rodrigues de Freitas 
 
 
5. Cons. Sebastião Monteiro 
 
 
Fui presente:                                                     , Procurador Geral de Contas. 
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