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TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

RESOLUÇÃO RC N.° o
Q

FLS. 

1) Competência para expedir decreto de
suplementação de créditos orçamentários.. Art. 42
da Lei 4.320/64. Privativa do Chefe do Poder
Executivo 2) Realização de despesas pela Câmara
sem suporte orçamentário. Irregularidade das
contas. 3) Negativa ou omissão do Chefe do Poder
Executivo na emissão do decreto de
suplementação de créditos da Câmara, autorizado
em lei. Rejeição das contas e imputação de multa.
4) Autorização na LOM para o Presidente da
Câmara emita decreto de suplementação de
crédito, no caso de recusa ou omissão
injustificada do Chefe do Executivo. TCM poderá
decidir pela inconstitucionalidade. Inteligência da
Súmula 347 do STF

Vistos, oralmente expostos e discutidos os presentes autos de n.°
3.20-03814/04, em que o ilustre Vereador Dr. ALCEU B. CARDOSO FILHO,
Presidente da Câmara Municipal de APORÉ, apresenta consulta a este
Tribunal, em razão do Poder Executivo municipal vir se negando, de forma
inexplicável, a expedição de decretos de abertura de créditos orçamentários,
de natureza suplementar, nas dotações destinadas pela LOA à Câmara
Municipal, colocando as seguintes indagações:

qual será a atitude deste Tribunal em relação ao julgamento
das contas do Poder Legislativo, uma vez que, em razão da negativa do Poder
Executivo, algumas dotações orçamentárias não apresentaram créditos
suficientes para acudir despesas do Poder Legislativo?

tendo em vista que a Câmara Municipal aprovou emenda à Lei
Orgânica do Município de APORÉ, estabelecendo no parágrafo único do art.
202 que "os atos administrativos necessários à materialização das
suplementaçães serão efetuados por cada um dos Poderes, em atenção ao
princípio da independência inscrito no art. 2° da Constituição Federal, na
omissão pelo Executivo no cumprimento do artigo 201 desta Emenda à
Lei Orgânica", qual seria a posição do Tribunal em relação à aplicação do
citado dispositivo?

Em suas informações, o ilustre consulente esclarece que o Poder
Executivo tem apresentado à Câmara Municipal de Aporé projetos de leis
buscando autorização para abertura de créditos orçamentários de naturoiza
especial e/ou suplementar, para reforçar tanto as dotações daquele Poder
como as do Poder Legislativo, que vêm sendo aprovados pelos senho
Vereadores, conforme faz prova as leis 902/03 e 905/03 (fls. 03,,à234105).
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Fez juntar, instruindo os autos, cópia do ofício n.° 070/03 (fls. 05)
em que reitera pedido à Prefeita Municipal para expedição dos decretos
orçamentários em favor do Poder Legislativo, ao mesmo tempo em que
esclarece que a falta de edição dos mesmos implicam em obstacular os
regulares trabalhos da Câmara.

Encaminhados os autos à Superintendência Jurídica, essa
especializada, mediante Parecer n.° 0260/04, de fls. 12 — 14, entendeu que a
questão da competência para abertura de créditos orçamentários já fora objeto
de apreciação pelo Tribunal, consoante RC n.° 029/00 (fls. 15 — 17) e RC n.°
125/01 (fls. 18/19), pacificando o entendimento de ser competência conferida
ao Chefe do Poder Executivo pelo art. 42 da Lei Federal n.° 4.320/64.

Quanto à aplicação do parágrafo único do art. 202 da LOM, na
redação dada pela emenda de fls. 06/07, entendeu aquela especializada que
feriu o art. 42 da Lei n.° 4.320/64, bem como que a Câmara Municipal, ao
legislar sobre matéria de competência do Poder Executivo, desrespeitou o
princípio da separação dos Poderes, e ao mesmo tempo asseverou que se a
omissão do Chefe do Poder Executivo em expedir os decretos de
suplementação solicitados pelo Legislativo estiver obstaculando o regular
funcionamento da Câmara estará ele cometendo infração político-
administrativa prevista no inciso Ido art. 4.° do Decreto-lei n.° 201/67.

Por sua vez, a 9 AFOCOP, em laborioso parecer de fls 20 — 23,
apresentou suas argumentações e conclusões, que em tudo foram adotados
por esta relatoria.

Atuando nos autos, a douta Procuradoria Geral de Contas,
mediante Parecer n.° 3793/04, de fls. 24 — 25, concordou com os
posicionamentos anteriores, apresentados pela Superintendência Jurídica e
pela 5a AFOCOP.

Em apertada síntese, é este o relatório. Passamos assim à
análise das questões.

Primeiramente, é necessário esclarecer que o Tribunal deverá
manifestar-se sobre a questão em tese, afastando-se tanto quanto possível do
caso concreto, pois, do contrário, poderá estar prejulgando a questão em sede
inapropriada.

Dessa forma, em nível de tese, não restam dúvidas quanto ao
acerto do pronunciamento esposado pela douta Superintendência Jurídica. No
entanto, entendemos ser prudente colocar outras fundamentações levantadas
pela 5 a AFOCOP.

Ora, a Lei Federal n.° 4.320/64, apesar de expedid	 há
quatro décadas, é, ainda hoje, o diploma legal que estabe	 no
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Direito Financeiro em nosso país. Por ser norma de alcance nacional obriga a
todos os entes federativos aos seus regramentos, inclusive quanto ao seu art.
42, quando declara a competência do executivo de abrir os créditos
suplementares e especiais autorizados por lei.

É oportuno lembrar, que o art. 24 da Constituição Federal de
1988, estabeleceu a competência concorrente para a União, os Estados e o
Distrito Federal legislarem sobre Direito Financeiro (inciso I). Isso significa, que
ao Município, como ente federativo, não foi delegada essa competência, ainda
que de forma suplementar (art. 30, II), portanto, qualquer incursão nessa área
por parte do Município estará eivada do vício da inconstitucionalidade em razão
da matéria.

Por outro lado, dentro do principio da simetria concêntrica dos
entes federativos, cabendo ao Presidente da República a iniciativa privativa de
leis que disponham sobre matéria orçamentária (art. 61, inciso II, alínea "b"),
caberá, também, ao Sr. Prefeito a iniciativa de leis de tal calão no município.

Portanto, a emenda feita na LOM, na forma apresentada pelo
consulente, no nosso sentir, está eivada de inconstitucionalidade não somente
em razão da matéria de Direito Financeiro nela tratada e de competência
reservada concorrentemente só à União, aos Estados e ao Distrito Federal,
mas, também, em razão da própria iniciativa de competência legislativa, que é
privativa do Poder Executivo.

Isso posto, respondendo à primeira indagação formulada,
entendemos que na ocorrência de tal fato deveria o Tribunal de Contas decidir
pela inconstitucionalidade do dispositivo, dentro da competência que lhe foi
reconhecida pela Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal e,	 em
conseqüência, negar a sua aplicação, na forma do § 3.° do art. 80, combinado
com o inciso XII do art. 26, todos da Constituição Estadual.

Porém, no nosso entender, tais reservas delegadas ao Poder
Executivo não tem o condão de dar-lhe poder absoluto sobre a oportunidade e
conveniência de expedir decretos de abertura de créditos de natureza
suplementar ou especial nas dotações da Câmara Municipal. Muito pelo
contrário, é um poder-dever, haja vista que a autorização para tanto decorre de
lei municipal de iniciativa do próprio Poder Executivo e aprovada pelo Poder
Legislativo. No nosso sentir, esse poder-dever do Poder Executivo é ainda
maior se na indicação dos recursos destinados à abertura dos créditos
buscarem-se outras dotações orçamentárias da própria Câmara Municipal.

Tanto é verdade o que acima asseveramos, que se a negativa ou
a omissão do Chefe do Poder Executivo na abertura de créditos orçamentários
da Câmara Municipal obstacular o seu regular funcionamento, estark
cometendo infração político-administrativa prevista no inciso I do art. 	 do
Decreto-lei n.° 210/67, ficando sujeita ao julgamento pel Cà ryde
Vereadores e, inclusive, sancionável com a perda do mandato
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Também, se considerarmos que tal negativa ou omissão acaba
por ferir os princípios constitucionais da independência e da harmonia dos
poderes, estabelecidos no art. 2.° da Constituição Federal, estaria, dessa
forma, o Chefe do Poder Executivo praticando ato improbidade administrativa
previsto no art. 11 do da Lei n.° 8429/92, portanto, sujeito às sanções previstas
no inciso III do art. 12.

Portanto, com essas considerações adicionais,

RESOLVE

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, responder, em
tese, as indagações formuladas pelo ilustre consulente, na seguinte forma:

1 — se ocorrer a realização de despesas pela Câmara Municipal
sem aporte orçamentário, a princípio não restará ao Tribunal alternativa senão
a de julgar as contas irregulares. Porém, se comprovada que tal situação foi
provocada por negativa ou omissão injustificadas do Poder Executivo em
expedir os competentes decretos de abertura de créditos orçamentários do
Poder Legislativo, cuja autorização conste de lei municipal, deverá o Tribunal,
também, apresentar parecer prévio pela rejeição das contas do Prefeito, com a
imputação de multa ao gestor, com base no inciso II do art. 128 do Regimento
Interno.

2 — em relação ao parágrafo único do art. 202 da LOM, com a
redação dada pela emenda promulgada pelo Poder Legislativo, face à sua não
conformação com os dispositivos legais e constitucionais já relatados, deverá o
Tribunal decidir pela sua inconstitucionalidade, dentro da competência que lhe
foi reconhecida pela Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, negando,
assim a sua aplicação, conforme estabelece a combinação do inciso III do art.
80 e o inciso XII do art. 26 da Constituição Estadual.

Isso posto, à Superintendência de Secretaria, para as
providências de mister.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia
/"7". -1 9 MAI 2004

"Rdt,rt

	 aos-1

ecit-Wtil \) Presidente.

Relato

Conselheiros presentes:

Fui presente: Procurador Ger Contas.
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PARECER N. 0260/04

Vem a Parecer desta Superintendência consulta
formulada pelo Legislativo Municipal de Aporé, via de seuPresidente.

Indaga o consulente sobre a legalidade e aceitaçãode aplicabilidade, por esta Casa, da Emenda à Lei Orgânica
Municipal que autoriza em seu parágrafo único do art. 202 asup lementação de crédito pelo Poder Legislativo.

Relativamente à matéria, casos análogo já foram
apreciados por este Tribunal, em grau de consulta, em outras
assentadas, v. g., nas Resoluções RC n. 00029/00 e n.
00125/01, formuladas pelo Prefeito Municipal de Aporé e
Câmara Municipal de Nerópolis, respectivamente (anexas).

Indubitavelmente, o parágrafo único do art. 202 da
citada Emenda fere o art. 42 da Lei n. 4.320/64 e, ocorre
ainda, que ao legislar sobre matéria de competência do PoderExecutivo, a Câmara Municipal desrespeitou o princípio daseparação dos três poderes.
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LINO MARTINS DA SILVA em comentários aos
créditos adicionais aponta:

Todos os créditos	 adicionais são abertos por
Decreto Executivo. 	 Mas os créditos Especial e
Suplementar dependem de autorização legislativa e
de indicação dos recursos disponíveis que
compensarão a abertura dos respectivos créditos. (
In Contabilidade Governamental:	 Um Enfoque
Administrativo, São Paulo: Atlas, 1988, p. 59)

No mesmo	 sentido, JOSÉ DOS SANTOS
CARVALHO FILHO:

Os decretos são atos Que provêm da manifestação
de vontade dos Chefes do Executivo, o que os torna
resultantes	 de	 competência	 administrativa
específica. A Constituição Federal alude a eles no
art. 84, IV, como forma pela qual o Presidente da
República dá curso à fiel execução das leis. (Manual
de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: LUMEN
JURIS, 2003, p. 112).

Por outro lado,	 se o Prefeito obstacula o
funcionamento regular da Câmara estará cometendo uma
infração político-administrativa prevista no inciso I do art. 4 0 do
Decreto-Lei n. 201/67, o qual confere ao próprio Legislativo
competência para apreciá-la.

De todo o exposto, pode-se concluir que, a
competência para abertura dos créditos adicionais é do Poder
Executivo e que um órgão ou poder não pode investir-se nas
funções do outro, pois tal invasão de competência, constituiu
usurpação de poderes, caracterizando ilegalidade e ofensa ao

Rua 68 n.° 727 - CENTRO-FONE 216-6162 - FAX 225-0525 CEP 74055-100 - GOIÂNIA-GO

www.tcm.go.gov.br



ir 
~bua.
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

princípio da independência e harmonia dos poderes consagrado
no art. 2 0 da Constituição Federal.

É o parecer, s.m.j.

SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 24 de março
de 2004.

Valeria tarpane a
Superintendente Jurídica

OAB/GO 8.256
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RESOLUÇÃO RC N.°
	 029 /00

EMENTA: Indagações diversas relacionadas a orçamento.
Questões dirimidas através dos artigos 6", 	 e 42 da Lei
Federal n.° 4320/64, bem como dos artigos 84, XIII, 165, 166 e
167 da Constituição da República.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos, de
n.° 3.20-17669/99, em que o Prefeito Municipal de APORÉ formula diversas indagações
acerca de direito financeiro, mormente questões relacionadas a orçamento, abertura de
crédito suplementar, dentre outras, consoante expões na peça exordial de fls. 

01-02,

RESOLVE

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros
integrantes de seu Colegiado, com base nos pareceres da Superintendência Jurídica e da 5
Auditoria, manifestar ao ilustre consulente o entendimento que se segue:

Dispõe o artigo 42 da Lei 4.320/641

"Art. 42 - os créditos suplementares e especiais serão autorizado;
por lei e aberto por decreto executivo') .

A esse respeito, os autores J. Teixeira Machado Ir. e Heraldo da
Costa Reis fazem o seguinte comentário:

"Nem poderia ser de outra forma, uma vez que tais créditos se
relacionam com o orçamento anual. Lembramos, entretanto, que a iniciativa das leis que
abram créditos ou que, de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem a despesa
pública é de competência exclusiva do Executivo, conforme dispõe o art. 84, inciso
XXIII, combinado com os arts. 165 e 166, §§ e incisos respectivos, da constituição do
Btasil "

Assim, toda vez que ficar	 constatada a inexistência ou a
insuficiência orçamentária para atender a determinada despesa, o Executivo terá a
iniciativa das leis que autorizem os créditos adicionais, especiais e suplementares e,
posteriormente à sua aprovação pelo Legislativo, efetivará sua abertura por decreto.

Entretanto, a fim de evitar burocracias, a Lei 4.320, no art. 7°, I e a
Constituição do Brasil, pelo art. 167, § 8° (sie), autorizam a inclusão, na lei de
orçamento, de dispositivo que permite ao Executivo abri créditos suplementares até
determinado limite. Assim sendo, o Executivo tem come ência legal para abrir créditos
suplementares, através	 ecretos, sem, entretanto, o ir necessariamente o Legisl
uma vez que a	 t	 autorização já lhe é dada 	 própria lei de
RC17669-99	 /r
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Ocorre, no entanto, que o limite fixado para a abertura dos créditos
suplementares pode esgotar-se. Neste caso, estão, o Executivo terá necessidade de pedir
nova autorização ao Legislativo, ou tantas autorizações quantas forem necessárias para
abertura de novos créditos suplementares

Em síntese, a autorização concedida na lei de orçamento, para a
abertura dos créditos suplementares, é válida até o limite fixado naquele instrumento,
conforme o disposto no art. 7°, inciso 1, desta lei.

Lembramos, entretanto, que faz-se necessário uma distinção:

1 - a autorização é dada em lei;

2 - a abertura dos créditos adicionais, especiais e
suplementares, por decreto do Executivo.

São, pois, dois atos distintos." (in: A Lei 4.320 comentada - J.
Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis — D3AM).

Por sua vez, o artigo 167, inciso V, da constituição Federal

"167 —São vedados:

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes."

De acordo com o disposto temos duas condições consideradas
básicas para a abertura de créditos suplementares, sendo uma, a prévia autorização
legislativa e a outra, a indicação de recursos, não podendo então haver" suplementação
sem que o Legislativo autorize, no entanto a abertura de créditos suplementares deverá
se dar por decreto do Executivo.

Diante aos dispositivos legais supracitados, e em resposta aos
questionamentos do ilustre consulente, esta Augusta Corte de Contas manifesta o
seguinte entendimento:

estabelece que:

Quesito 1 — Pergunta o consulente como deve proceder caso haja
rejeição pela Câmara Municipal em conceder a respectiva suplementação, cumpre
informar que não poderá haver suplementação sem que o legislativo autorize, em
acordo ao artigo 167, inc. V da Constituição da República.

Quesito 2 — Quanto ao repasse de verba relativa ao duodécimo para
o Legislativo Municipal, sem a respectiva previsão rçamentária, ressalte-se que não
pode haver despesa pública sem previsão orçame ária. Cabe alertar, ainda, que a
realização de des	 `o autorizadas em lei po

/	

rá caracterizar 	 proaade

n, C	 nn
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administrativa previsto no art. 10, IX, da Lei Federal n.° 8.429/92 ("Lei de Improbidade
Administrativa").

Quesitos 3 e 4 — Em relação à dotação orçamentária, referente aos
gastos de natureza emergencial, como na área de saúde, com aquisição de
medicamentos e despesas com a ambulância e nos demais setores da Administração,
Educação, Transporte e pagamento de Serviços Públicos, deve-se obter, junto ao
Legislativo, autorização para abertura de créditos, mesmo que as despesas sejam
relativas ás áreas supracitadas (cf. art. 167, V, CF/88).

Quesito 5 - A respeito da possibilidade de o município adotar
procedimento legal sem autorização legislativa para suplementar dotações orçamentárias
, tais como: medida provisória ou decretos , cumpre informar que a Lei 4320/64, em
seu artigo 42, traz claramente que os créditos suplementares serão autorizados somente
por lei;

Quesito 6 - Ao que tange haver insuficiência de' dotação
orçamentária ao Legislativo Municipal, esclarecemos ao consulente que a iniciativa das
leis, que abrangem créditos ou que, de qualquer modo, autorizem, criem ou aumentam a
despesa pública é de competência exclusiva do Executivo, (cf. art. 84, XXIII art 165 e
art. 166 da CF/88)

À Superintendência de Secretaria para as providências de mister.
TRIBUNAL, DE CONTAS DO AS MUNICIPIOS, em Goiânia, aos

12 ABR 2000

Fui presente: Odtri,atile

Presidente

, Relator

Conselheiro

eivo

Conselheiro

Conselheiro

, Conselheira

, Procurador Geral de Contas
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EMENTA: Abertura de Crédito Adicional da'
natureza Suplementar ou Especial — Decreto de,"
competência exclusiva do Chefe do Poder:
Executivo.

Vistos, oralmente exposto e discutidos os presentes autos de n° 3.20-L4
18661/01, em que o Presidente da Câmara Municipal de Nerópolis, Sr. Sandoval Xavierk;
Nunes, consulta este Tribunal de Contas dos Municípios acerca da competência dai
Secretária Municipal de Educação para decretar Abertura de Crédito Adicional;
Suplementar.

Considerando que a matéria está disciplinada pelo artigo 42 da Leis
Federal n° 4.320/64, que dispõe: 	 e

"Art. 42 -	 Os créditos suplementares e especiais serãot
autorizados por lei e abertos por decreto executivo." ,	

saL

Por sua vez, os artigos 66, inciso VI e 67 da Lei Orgânica do Município;
de Nerópolis, assim determinam:

"Art. 66 — Compete ao Prefeito, entre outras atribuições:

VI — expedir decretos, portadas e outros atos administrativos;

...e

Evidencia o ilustre mestre Heraldo da Costa Reis ( in: A Lei 4.3202
comentada, 28° Edição revista e atualizada, Ed. IBAM, p. 103), quando observa asW
espécies desses créditos:	

.4,,
1

"Créditos Suplementares — com finalidade e reforço ao orçamento,fi
deve-se ter autorização legislativa prévia, podendo ser incluída nan
própria Lei de Orçamento ou em lei especial, aberto através de-
Decreto do Executivo, sendo os recursos obrigatórios indicado na
lei de autorização, limitado e vigente no exercício em que foi0-.
aberto, vedado sua prorrogação."(grifo nosso)	 .....:

Nessa mesma linha de raciocínio, o afamado Hely Lopes Meirelles, ao:7
discorrer sobre os decretos, acentua que "qualquer que seja a sua modalidade 4
objeto, são sempre da compet e ia exclusiva e indelegável do Prefe . o" 1 int

ma

Rup46ro72ì-c omE:215-61armtus-o525a:mss-loo-Gok,-Go
~Acmgo.gn

.0

Marcela 1 tá

....-/-
<------- 0--	 4(	 át

Art. 67 — O Prefeito poderá delegar, por decreto, a seus auxiliares,
as funções administrativas previstas nos incisos IX, XV, e XXIV d62
art. 66."
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"Direito Municipal Brasileiro", 11 Ed., p. 627), sob pena de caractinia usurpaçãoZg

Dessa forma, apoiado nas disposições acima transcritas, está claro quef
a iniciativa das leis que autorizem os Créditos Adicionais é de competência exclusiva doi
Executivo, conforme dispõe o art. 84, inciso XXIII, combinado com os arts. 165 e 166, §§x
e incisos respectivos da Constituição Federal; art. 42 da Lei Federal n° 4.320/64 e
artigos 66, inciso VI e 67 da Lei Orgânica do Município, sendo que a abertura deles!
somente se efetivará por decreto do Chefe do Poder Executivo.

Ressalta-se que, os artigos 66, inciso VI e 67 da Lei Orgânica do„
Município de Nerõpolis, harmonizando-se com o citado artigo 42 da Lei Federal n°
4.320/64, são bastante claros ao estabelecerem a competência ao Chefe do Podert
Executivo quanto a abertura dos Créditos Suplementares.

RESOLVE

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membro4
integrantes de seu Colegiado, e acatando o Parecer n° 020/2001 da 1 6 AFOCOP, quei
passa a fazer parte integrante deste ato resolutivo, manifestar ao ilustre consulente
entendimento de que, a abertura de Crédito Adicional de natureza Suplementar out
Especial é atribuição exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nãcf podendo, portanto:na:
ser aberto por Decreto da Secretária Municipal de Educação. a

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 	 05 DEZ zext
TRIBUNAL DE CONTAS DOS	 NICÍPI S, em Goiânia, aos	 -

Estado de Goiás
1111	 Tribunal de Contas dos Municípios

indevida de competência do Chefe do Executivo.

Fui presente:

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

, Procurador Geral de Contas
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ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MINISTÉRM PÚRI

Processo	 :03814/04

Interessado : Câmara Municipal de Aporé

Assunto	 : Faz consulta

PARECER N°3-X99/04

Examina-se consulta subscrita pelo Senhor Alceu B. Cardoso
Filho, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Aporé, indagando
acerca da aplicabilidade do parágrafo único, artigo 202, da Lei Orgânica do
Município e do posicionamento deste Tribunal no julgamento das contas do
Legislativo,	 porquanto algumas dotações orçamentárias não apresentam
créditos suficientes para a realização das despesas, em razão da negativa do
Chefe do Executivo em expedir decretos de abertura de créditos orçamentários,
de natureza suplementar, para as dotações destinadas àquela Casa de Leis.

Na sequência regimental, foi o presente processo submetido à
análise da Superintendência Jurídica, que, mediante Parecer n° 0260/04,
concluiu que as dúvidas suscitadas já comportaram resposta por parte deste
Tribunal de Contas, por intermédio das Resoluções Consultas n°s 0029/00 e
0125/01 e, outrossim, discorreu sobre definições doutrinárias acerca da
matéria, para concluir que a competência, para abertura dos créditos
adicionais, é do Poder Executivo e que um órgão ou poder não pode investir-
se nas funções do outro, sob pena de ferir o princípio da independência
consagrado no artigo 2° da Constituição Federal.

Por sua vez, a Quinta Auditoria, mediante o Parecer s/n°,
constante às fls. 20/23, comungou com o entendimento externado e acresceu
considerações legais que complementam, a nosso ver, a resposta ao
Consulente.

Encaminhado o processo ao crivo deste Ministério Público,
cumpre concordar com o posicionamento da Superintendência Jurídica e
Quinta Auditoria , porquanto restou demonstrada nos Pareceres emitidos a

Rua 68, n° 727 - centro - Fone: 2166162 FAX:2250525- CEP: 74055-100 - Goiânia-GO
www.tcm.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MINISTÉRIO PÉTRI

2

inconstitucionalidade do parágrafo único, artigo 202, da LOM (cuja aplicação
será negada por esta Corte, por força do artigo 80, inciso III e art. 26, inciso
XII, ambos da Constituição Estadual) e a ilegalidade da realização de
despesas, pela Câmara Municipal, sem o suficiente aporte orçamentário,
mesmo em virtude da negativa ou omissão injustificadas do Chefe do
Executivo em emitir os respectivos decretos de abertura de crédito, hipótese
que também poderá ensejar o julgamento pela rejeição das contas do próprio
Executivo, acrescido de imputação de multa .

É o Parecer.

MINISTÉRIO PÚBLICO, em Goiânia, aos 06 dias do mês de
maio de 2004.

Lçai.
Fabrício Macedo Motta
Procurador Geral de Contas

3814/Ivana
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