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PROTOCOLO Nº: 834481/17 

ORIGEM: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 
INTERESSADO: JOAO CARLOS GONCALVES 
ASSUNTO: CONSULTA 

PARECER: 858/18 

 

 
Consulta. Câmara Municipal de Guarapuava.  
Saldo financeiro da Câmara Municipal.  

Impossibilidade de vinculação dos recursos a 
projeto ou objetivo específico. Invasão da esfera 
de competência constitucional do Poder Executivo.  

Questão já respondida pelo Acórdão nº 1486/18 – 
Tribunal Pleno. Força normativa. Art. 313, §4º, do 
Regimento Interno. Ciência ao interessado do 

precedente desta Corte.  

 
 

Trata-se de consulta formulada pelo Sr. João Carlos Gonçalves, 
Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava (peça 3), por meio de seu Prefeito 

Municipal, em que formula o seguinte questionamento:  
 
(a) Qual seria o meio adequado para que o Município pudesse dispor do 
valor devolvido pelo Poder Legislativo, ao final do exercício, para um 
hospital do Município que é uma entidade privada sem fins lucrativos, com 
o intuito de que este construa infraestrutura necessária para o atendimento 
especializado de média e alta complexidade no tratamento de pessoas 
com câncer?; 
(b) Qual seria a operacionalização adequada para a transferência 
voluntária, Convênio, Contrato de Repasse, Termo de colaboração ou 
termo de fomento?; 
(c) O Município poderia/deveria firmar termo de parceria com esta entidade 
filantrópica, mesmo se existir outras na região?  
(d) A regulamentação deveria ocorrer por meio de lei específica de 
iniciativa do Executivo Municipal?; 
(e) Nesta lei poderia constar de onde vem o recurso, que neste caso seria 
devolução do Poder Legislativo?; 
(f) Existe necessidade de alguma justificativa para a escolha da entidade 
que receberá os recursos financeiros?; 
(g) No convênio firmado há necessidade de previsão de que a entidade 
prestaria contas ao Município sobre a aplicação dos recursos financeiros 
recebidos?; 
(h) Há necessidade de previsão no Orçamento do Município, para a 
destinação destes recursos?  
(f) Existe necessidade de alguma justificativa para a escolha da entidade 
que receberá os recursos financeiros?; 
(g) No convênio firmado há necessidade de previsão de que a entidade 
prestaria contas ao Município sobre a aplicação dos recursos financeiros 
recebidos?; 
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(h) Há necessidade de previsão no Orçamento do Município, para a 
destinação destes recursos? 

 
O parecer jurídico foi juntado pelo consulente à peça 4, que se 

manifestou, em síntese, nos seguintes termos: 
 
“Ato contínuo, enfatiza esta procuradoria, que toda e qualquer despesa 
relacionada ao Executivo, deve ser precedida de previsão em PPA, LDO, e 
LOA, sendo também, competência privativa do Executivo, legislar sobre 
assuntos locais que criem despesas e sempre através de Projeto de Lei.  
(...) 
Desta forma, em linhas gerais, no mérito entende que tal parecer deve ser 
exarado pela Procuradoria do Município. Todavia, sob o aspecto técnico e 
legal, observa-se a previsão na Constituição Federal, Municipal e Lei de 
Responsabilidade fiscal quanto a possibilidade de transferências 
voluntárias a entidades privadas, desde que atendidos requisitos prévios 
da lei, competindo ao Município a análise do caso concreto, bem como a 
previsão no PPA, LDO e LOA e leis especificas, conforme o caso”. 

 
O Relator, Conselheiro Ivan Lelis Bonilha, proferiu juízo positivo de 

admissibilidade por meio do Despacho 2102/17 (peça 6). 
  
A Supervisão de Jurisprudência e Biblioteca apresentou a 

Informação 146/17 (peça 8), em que esclareceu inexistir decisões nesta Corte sobre 
o tema.   

 
A Coordenadoria de Gestão Municipal manifestou-se por meio da 

Instrução 3478/18 (peça 13), destacando, de antemão, que: 

 
“A vinculação da devolução a determinado projeto violaria a autonomia dos 
poderes, o princípio orçamentário da “não vinculação”, conforme artigo 
167, IV, da Constituição Federal e da impossibilidade de remanejamento 
ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra 
ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, nos termos 
do artigo 167, VI, também da Constituição Federal.  
É o que decidiu esta Corte de Contas através do já citado Acórdão nº 
1486/18 – Pleno (processo nº. 111218/17), senão vejamos: “I - 
CONHECER a presente Consulta, formulada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Paiçandu, Sr. 
Nilson Ribeiro Chagas, com fulcro no artigo 38, da Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, no mérito, apresentar a 
resposta pela impossibilidade de devolução mensal e de valores fixos do 
saldo em caixa ao Município, tampouco a vinculação da devolução dos 
recursos a atendimento de projeto ou objetivo específico;” (grifei) 

 

Por tais motivos, opinou pelo oferecimento de resposta nos 
seguintes termos: “O meio adequado para o Poder Executivo Municipal dispor do 
valor devolvido pelo Poder Legislativo Municipal ao final do exercício financeiro é 

através do ingresso no caixa único do município utilizando a fonte de recursos livre, 
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sendo vedada a vinculação da devolução dos recursos a atendimento de projeto ou 

objetivo específico”. A resposta às demais questões, portanto, ficou prejudicada.  
 
É o breve relatório. 

 
Preliminarmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos 

normativos que autorizam o processamento da consulta. O consulente é autoridade 
legítima para deflagrar o procedimento (art. 39, II, da Lei Orgânica do TCE/PR), 
foram formuladas questões objetivas e em tese a respeito de matéria jurídica de 

competência da Corte, e a petição inicial está instruída com parecer jurídico. 
Satisfeitas, pois, as exigências arroladas no art. 38 da Lei Complementar nº 

113/2005. 
 
O cerne do questionamento reside na possibilidade jurídica de 

vinculação do saldo financeiro da Câmara Municipal para ser destinado como 
subvenção social a entidade sem fins lucrativos (questão “a”). Ocorre que, como 

bem destacado pela unidade técnica, esta Corte possui entendimento pacificado 
sobre a matéria, veiculado no Acórdão nº 1486/18 – Tribunal Pleno, prolatado no 
processo de Consulta nº 111218/17, cujo voto condutor, de lavra do Conselheiro 

Nestor Baptista, assim pontuou: 
 
Em verdade, faz-se imperioso destacar que prever transferências 
financeiras entre Poderes no curso do exercício enseja reconhecer que o 
orçamento do Legislativo estaria superestimado, carecendo dos devidos 
ajustes (redução) para fazer face às suas efetivas demandas. Caso se 
verifique, da análise do caso concreto, que o orçamento do Legislativo 
contempla recursos financeiros não necessários, deve cancelar-se a 
dotação orçamentária do Legislativo e suplementar se a do Executivo, 
sempre por meio de lei formal, devidamente fundamentada (artigo 50, Lei 
nº 9.784/99), procedimento este que converge com o princípio da 
segurança jurídica para ambos os Poderes (artigo 5º, caput, da 
Constituição da República). 
(...)  
Quanto à vedação de destinação das verbas à execução de um projeto 
específico, tal medida violaria, per se, a autonomia dos poderes em âmbito 
municipal, além do princípio orçamentário da “não vinculação‟, em 
compasso como o artigo 167, IV, da Constituição da República e da 
impossibilidade de transposição, remanejamento ou transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão 
para outro, sem prévia autorização legislativa, vide o artigo 167, VI, do 
texto constitucional. 

 
O dispositivo do Acórdão está assim redigido: 

 
OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro 
NESTOR BAPTISTA, por unanimidade, em: 
I - CONHECER a presente Consulta, formulada pelo Presidente da 
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Câmara Municipal de Paiçandu, Sr. Nilson Ribeiro Chagas, com fulcro no 
artigo 38, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, 
no mérito, apresentar a resposta pela impossibilidade de devolução mensal 
e de valores fixos do saldo em caixa ao Município, tampouco a vinculação 
da devolução dos recursos a atendimento de projeto ou objetivo específico;  
II - Determinar a remessa destes autos, após o trânsito em julgado da 
presente decisão, à Coordenadoria de Gestão Municipal e à 
Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão para ciência e as 
devidas anotações e, posteriormente, à Diretoria de Protocolo para os 
devidos fins. 

 
Ademais, o julgamento da referida Consulta observou o quórum 

especial do art. 115 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, motivo pelo qual o 
Acórdão nº 1486/18 – Tribunal Pleno tem força normativa, constitui prejulgamento 

de tese e vincula o exame de feitos sobre o mesmo tema, consoante previsão do art. 

40 da LOTC/PR.  
 

Sua aplicabilidade ao presente caso é notória, tendo em vista que, a 
despeito da pequena diferença contextual (no paradigma o questionamento versa 
sobre a devolução mensal do saldo financeiro, ao passo que o presente caso 

questiona sobre a devolução do saldo ao final do exercício), a dúvida suscitada é 
equacionada pelo mesmo raciocínio jurídico: o Poder Executivo possui competência 

constitucional e prerrogativas institucionais para definir sobre a destinação dos 
recursos financeiros do Município, no limite das leis orçamentárias, além de ser 
vedada constitucionalmente a vinculação de recursos financeiros para qualquer 

finalidade não prevista expressamente na Constituição – consoante interpretação 
conferida ao art. 167, IV, da Constituição, por esta Corte.  

 
A despeito de bem-intencionada, a medida proposta pelos membros 

do Poder Legislativo extrapola as competências constitucionais a ele outorgadas, 

invadindo esfera reservada ao Poder Executivo, a quem compete não apenas definir 
prioridades na execução de políticas públicas, como também a definição dos meios 

necessários ao cumprimento de suas obrigações de ordem pública, sejam elas 
previstas em Lei, na Constituição ou mesmo no programa de governo (art. 11, §1º, 
IX, da Lei nº 9.504/97 – Lei das Eleições).1 Em suma, não parece existir 

embasamento constitucional ou legal para autorizar que o Poder Legislativa exerça 
função de governo, ainda que pontualmente.  

 
Nesse panorama, considerando que o Acórdão nº 1486/18 – 

Tribunal Pleno consignou expressamente a vedação à “vinculação da devolução dos 

recursos a atendimento de projeto ou objetivo específico”, entende o Parquet que 
deve ser aplicado o disposto no art. 313, §4º, do Regimento Interno, segundo o qual 

“Tratando-se de tema sobre o qual o Tribunal já tenha se pronunciado com efeito 
normativo, o relator dará ciência ao interessado extinguindo o processo”.  

                                                 
1
 Lei nº 9.504/97:  Art. 11.  Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus 

candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições.  § 1º 
O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: (...) IX - propostas defendidas 
pelo candidato a Prefeito, a Governador de Estado e a Presidente da República. 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR T1EI.VJJM.SZVV.1VIR.E

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 

Gabinete da Procuradoria-Geral 

 

 

 
5 

 

Por outro lado, a resposta negativa à questão “a” acima apresentada 
é prejudicial às demais questões, já que todas elas pressupõem a possibilidade 
jurídica de vinculação do saldo financeiro da Câmara Municipal à transferência de 

subvenção social a entidade privada, sem fins lucrativos, que atua na área da saúde.  
 

Diante do exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo 
conhecimento da consulta e, no mérito, pela aplicação do art. 313, §4º, do 
Regimento Interno, dando-se ciência ao interessado do inteiro teor do Acórdão nº 

1486/18 – Tribunal Pleno, restando prejudicada a resposta às demais questões.  

 

 

Curitiba, 3 de outubro de 2018. 
 

 

Assinatura Digital 
 

FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 


