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Processo n.°	 : 13662/09
Interessado	 : Camara Municipal de SAO MIGUEL DO ARAGUAIA
Assunto	 : Faz consulta

Ementa: 1. Duodecimo. Devolucao do saldo remanescente. Desobrigacao. A
Camara nao e obrigada a devolver as sobras de Caixa ao Executivo, salvo se
houver previsao legal em contrario. 2. Devolucao vinculada a projeto
especifico. Impossibilidade, salvo se houver composicao entre os Poderes
locais coin vistas a melhoria em prol da coletividade. 3. Habitualidade de
sobras no caixa. Necessidade de ajuste no oreamento por parte da Camara.

ACORDAO AC-CON N.° 07602110 *

Cuida-se de consulta formulada pelo presidente da Camara Municipal
de SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, Vereador EDMUNDO MOREIRA DE FRANCA, acerca dos
seguintes assuntos: a) Devolucao de saldo em caixa no final do exercicio financeiro referente ao
duodecimo; b) Possibilidade de devolugäo de duodecimo vinculada a projeto especifico; e c)
Habitualidade de sobras de Caixa e a necessidade de ajuste no orgamento.

As fls. 02-04 foi anexado o parecer da Assessoria Juridica da Camara
Municipal de S. Miguel do Araguaia no seguinte sentido: a) Inexiste norma que obrigue a
devoluck do duodêcimo nao utilizado pelo Legislativo, mas no caso de S. Miguel do Araguaia a
LOM e o Regimento Intemo da Camara prevéem a devoluc5o ao Executivo do saldo duodêcimo
nao aplicado no final do exercicio financeiro. Outrossim, alerta para o art. 29-A/CF e explica que,
mesmo havendo sobras de caixa (caso nao estivesse previsto na LO do Municipio a
obrigatoriedade da devoluc5o), o total da despesa do legislativo nao poderia ultrapassar o limite
maxim° para os municipios com populacão de ate 100.000 habitantes (hoje 7% do somatOrio da
receita tributaria e das transferancias previstas no § 52 do art. 153 e nos arts. 158 e 159,
efetivamente realizadas no exercicio anterior, de acordo corn a alteragào trazida pela E.C.
58/2009); b) pela impossibilidade por auséncia de previsk legal sobre a matéria, apoiando-se
ern entendimentos da M. P. de Contas do Estado do Mato Grosso; c) pela desnecessidade e
imprevisibilidade de se ajustar o orcamento da Camara para que nao haja sobras de Caixa.

3. Instada a se manifestar, a Auditoria de Contas Mensais de Gest5o
(ACMG), corn base nos principios da legalidade e da separack do Poderes (aplicado por
simetria aos Estados e Municipios, cf. artigos. 2.° c/c 25 e 29/CF), o qual prescreve a autonomia
e independéncia do Legislativo local para gerenciar os recursos financeiros que lhe säo
repassados mensalmente, e socorrendo-se da doutrina e de entendimento do TCE/MG acerca
da mataria (cf. fls. 09), emitiu o Parecer n.° 004/2010 corn as seguintes conclusifies: a) nao se faz
obrigataria a devolugao do saldo financeiro existente, por parte da C5mara de vereadores ao
Executivo, ao final de cada exercicio; b) nao ha possibilidade de devolucäo do duodecimo
vinculada a um projeto especifico, salvo em caso d	 acordo entre os Poderes, objetivando
viabilizar nnelhorias em prol da sociedade (nesse pad lar, a aquela Especializada admite, corn
fundamento no "Manual de Avaliack das Contas 	 nsais de Gest5o" (cf. RA 066/99), a
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utilizagao dos recursos do saldo anterior para construgäo da sede da Camara, mesmo que esses
recursos ultrapassem o limite constitucional da despesa, g.n., (cf. as fls. 10 do parecer da
ACMG); e c) em caso habitualidade de sobras em caixa, devera a Camara Municipal ajustar seu
orgamento, no exercicio seguinte. Por fim, sugere a revogagão das RC's n.'s 081/92, 089/92,
111/01 e 015/02 e 019/02 par trazerem posicionamento contrario ao firmado naquele parecer.

Por ultimo, o Ministerio PUblico de Contas junto a este Tribunal adotou
o entendimento da ACMG, mas ressalvou o item "a" acima (item "I" do parecer da ACMG),
acrescentando que a devolugäo do saldo do duodecimo s6 sera obrigat6ria se houver previsao
legal nesse sentido, g.n., (ou seja, determinando a referida devolugäo aos cofres do Executivo).

E o breve relato.

Preliminarmente, presentes os quesitos de admissibilidade da
consulta previstos no artigo 199 do RITCM.

No merit°,

6. Corn base nas abalizadas opini6es da area tecnica desta Corte de
Contas e do Ministerio Pnblico Especial inequivoco é o entendimento que prevalece atualmente
quanto a nao obrigatoriedade do Legislativo local de retornar o saldo advindo do duodecimo ao
Caixa do tesouro. Antes, o que predominava era justamente o contrario, como se verifica nas
RC's n.°s 081/92, 089/95, 111/01 e 015/02 e 019/02. A questa° parece de tacit deslinde, ante a
ausência de previsao legal no sentido de obrigar as Camaras Municipais a devolver o saldo
remanescente do duodecimo no final do exercicio financeiro. Todavia, como bem observou o
MP/TCM, basta que haja dispositivo na Lei Organica local para vincular essa obrigagao ao Chefe

do Legislativo. In casu é o que acontece quando a LOM local estabelece que a Mesa Diretora,
dentre outras atribuig6es, compete devolver a Tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente
na Camara ao final do exercicio (cf. art. 22, IV, citado as fls. 02 destes autos). Tal determinagao
é seguida de perto pelo Regimento daquela Casa de Leis (art. 13,V, citado as fls. 02). Dai,
quanto a esse quesito, facil admitir que, regra geral, nao ha coma obrigar a Camara a devolver o
saldo do duodecimo no final do exercicio, salvo se houver previsäo em contrario, obrigando

o retorno da sobra de Caixa ao Executivo, que é justamente o caso do municipio de S. M.

do Araguaia.

Quanta a possibilidade de devolugão de duodecimo vinculada a
projeto especifico, adotamos os entendimentos da Auditoria especializada e do Ministêrio
Pnblico der Contas no sentido da impossibilidade de devolugao do duodecimo vinculada a urn
projeto especifico, salvo em caso de uma possivel composicão entre os Poderes locals
corn vistas a melhorias em prol da coletividade.

Aqui, importante admitir a possibilidade de utilizagao dos recursos do
saldo anterior para construgäo da sede da Camara, mesmo que esses recursos ultrapassem o
limite constitucional da despesa (diga-se: art. 29-A/CF). Assim, forgoso reconhecer que, se a
Camara podera valer-se das sobras de Caixa para construgao (reforma e ampliagao) de sua
sede, nada mais lOgico que se valha para os outros bens de capital (cocrno, verbi gratia, aquisigao

de veiculo de representagao) e tambem para bens de consumo d th modo geral, pois aqui a
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despesa *lice devera ser considerada em sentido lato (ou seja, sem a distincao entre
despesas correntes e de capital) como sendo "a soma dos gastos ou inversOes de numerario
pelo Estado corn vistas ao atendimento das necessidades coletivas (econ6micas ou socials) e ao
cumprimento das responsabilidades institucionais do setor pUblico" (cf. SANCHES, Dicionario de
Orcamento, Planejamento e areas Afins, 2a. Ed., Brasilia: Prisma, 2004, p.112). Ou ainda "o
conjunto de gastos incorridos pelo Estado corn o objetivo precipuo de prestar servicos pt)blicos II

de qualidade II ao cidadeo" (FURTADO, Elementos de Direito Financeiro, Belo horizonte: Forum,
2009, p. 157). Ademais, a inteligencia do artigo 29-A/CF nao e de deixar o gestor de maos
atadas frente a administracao do Legislativo, mas de evitar a banalizacao dos famigerados
"restos a pagar", em perfeita consonancia corn a LRF (mais precisamente os artigos 1. 0, 9.°, 16 e

17). Não fosse assim, o gestor estaria motivado a gastar o saldo restante de Caixa de
maneira totalmente perdularia, uma vez que a Camara nä° ganharia nada em
economizar suas sobras, Todavia, e prudente admitir que essa possibilidade devera ser
aplicada corn a devida cautela, pois enquanto peculiaridade deve estar motivada, sendo que o
valor a ser utilizado deve ter destinacao certa, expurgando desse ajuste quaisquer intencOes
politico-partidarias. Outrossim, oportuno observar que, no caso de execugão de obra, a Camara,
por seu turno, devera contar corn infraestrutura adequada, que envolva as fases do processo
licitatOrio, da contratacao do empreiteiro, bem como do acompanhamento e entrega da obra.
Finalmente, nunca e demais atentar para o que dispOem o artigo 165, I e II e o art. 167, § 1°,
ambos da Constituicao Federal no tocante as despesas de capital, as quais deverao estar
previstas no PPA e na LDO, na hipOtese de ultrapassarem mais de urn exercicio financeiro.

9. No que tange a habitualidade de sobras de Caixa, questa° que deve
ser tratada como excecao a regra, comungamos novamente corn as opiniOes da Auditoria
especializada e do Ministêrio PUblico de Contas no sentido de que, prevalecendo esta hipOtese,
devera o Legislativo local adotar medidas de modo a ajustar seu orcamento para exercicio

seguinte.

Ante o exposto,

ACORDA

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS pelos membros

integrantes de seu Colegiado pode conhecer da presente consulta e no merit° manifestar — em

tese - os seguintes entendimentos:

— a Camara de Vereadores nä° se encontra obrigada a devolver o
saldo do duodecimo, ao final de cada exercicio, ao Executivo, salvo se houver previsão legal

determinando essa devolucäo.

II — pela impossibilidade de devolucao do duodecimo vinculada a urn

projeto especifico, salvo em caso de uma possivel composicäo entre os Poderes locals
corn vistas a melhorias em prol da coletividade, consoante se viu no item "8" acima.

III — em caso de habitualidade de sobras de Caixa, devera o Legislativo
local adotar medidas de modo a adequar seu orcamento para o exercicio seguinte.
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Por fim, ficam revogadas as RC's n.'s 081/92, 089/95, 111101 e 015/02
e 019/02 por trazerem posicionamento contràrio ao firmado nesta decisäo. 	 0 9 DEZ 2010

A Superintendäncia de Secretaria para as providéncias de mister.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiânia, aos

Esse acOrdäo foi corrigido ex officio por meio do Despacho

n. 0421/2011 da Relatoria.

Presidente: Cons. Walter Rodrigues
	 Relator: Cons. Virmondes Cruvinel

Conselheiros participantes:
	 Cons. Paulo Ortegal

Cons. Jossivani de Oliveira
	 Cons. Maria Teresa F. Garrido

Cons. Sebastiäo M. Guimarães Filho
	 Cons. Paulo Rodrigues de Freitas

Fui presente: Fabricio Macèdo Motta, Ministerio PUblico de Contas
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