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RESUMO

O presente trabalho visa analisar as Prestações de Contas de Gestão dos municípios do Estado

do Ceará, centrando-se no estudo, por amostragem, dos processos de contas de duas das mais

relevantes  unidades  gestoras  de  quatorze  municípios  cearenses  com  o  maior  contingente

populacional de cada uma das Regiões de Planejamento do Estado. Referido exame tem como

proposta demonstrar a importância do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas,

bem  como  elucidar  as  principais  características  das  falhas  averiguadas  nas  prestações

analisadas e as repercussões que estas representam no âmbito da Administração Pública, além

das dimensões e consequências relativas ao seu julgamento. 

Palavras-chave: Controle Externo. Tribunais de Contas. Prestação de Contas de Gestão. 

Municípios.



ABSTRACT

This paper aims to analyze the Performance of Management Accounts of the municipalities of

the State of Ceará, focusing on the study, by sampling, of the accounts processes of two of the

most important management units of fourteen municipalities of Ceará with the largest popula-

tion contingent of each of the State Planning Regions. The purpose of this review is to demon-

strate the importance of external control exercised by the Audit Courts, as well as to elucidate

the main characteristics of the failures investigated in the services analyzed and the repercus-

sions that these represent in the scope of the Public Administration, besides the dimensions

and consequences related to their judgment.

Keywords: External Control. Courts of Accounts. Provision of Management Accounts. 

Counties.
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1 INTRODUÇÃO

O  controle  realizado  face  a  Administração  Pública  é  um  dos  pilares  do  Estado

Moderno, em vista da sua essencialidade. Hely Lopes Meirelles preceitua que o controle é

“faculdade  de  vigilância,  orientação,  correção que  um Poder,  órgão ou autoridade  exerce

sobre a conduta funcional de outro”.1 

Pode-se dizer que existem quatro formas de controle no âmbito da Administração:

aquele exercido por ela mesma, denominado controle interno, aquele realizado pelo Poder

Judiciário,  bem como o  conferido  ao  legislativo  (estes  últimos,  denominados  de  controle

externo) e aquele realizado pela sociedade.

No presente trabalho será dada grande ênfase ao controle externo exercido pelo

poder legislativo, com o auxílio dos Tribunais de Contas, mais especificamente, ao exame das

irregularidades relacionadas às contas de gestão dos gestores públicos.

Será discutido, ademais, se os Órgão de Contas possuem autonomia em relação ao

Poder Legislativo,  tendo em vista o viés constitucional conferido a este,  bem como serão

analisados os aspectos relacionados a possibilidade de revisão das decisões dos Pretórios de

Contas pelo Poder Judiciário.

Salienta-se que o tema em análise é pouco debatido na esfera da graduação, uma

vez que a disciplina de Direito Administrativo traz aspectos gerais referentes a organização do

Estado, a configuração das instituições públicas, como estas exercem suas funções, dos atos

administrativos e do pessoal que as compõe. Entretanto, uma vez que o Estado tem o poder de

se  sobressair  sobre  o  indivíduo,  podendo  acarretar  abusos  e  arbitrariedades,  faz-se

imprescindível debater as formas de controle a serem exercidas como meio de fiscalizar e

moderar as ações realizadas pela Administração.

Além disso,  no  presente  trabalho,  foi  dada  atenção  especial  às  Prestações  de

Contas de Gestão, tendo em vista a estas foi dado enfoque constitucional específico, conforme

o art. 71 da Carta Magna, o qual prediz que cabe aos Tribunais de Contas “julgar as contas

dos  administradores  e  demais  responsáveis  por  dinheiros,  bens  e  valores  públicos  da

administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo

Poder Público federal”.

1  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 18ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1993,
p. 568.
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 Dessa forma, após apresentar conceitos básicos e intrínsecos ao controle, serão

analisadas as irregularidades das contas de gestão de 14 (quatorze) Regiões de Planejamentio

do  Estado  do  Ceará,  conforme  divisão  realizada  pelo  Instituto  de  Pesquisa  e  Estratégia

Econômica  do  Ceará  (IPECE)2.  Tal  parâmetro  foi  o  utilizado  tendo  em vista  que  se  fez

necessário estabelecer um critério de análise por amostragem. Ademais, optou-se por escolher

o  município  da  região  que  detivesse  o  maior  contingente  populacional,  com  bases  nas

informações disponibilizadas pelo portal eletrônico do IPECE. 

Outrossim, de cada um dos 14 municípios suscitados, foram analisadas as contas

das secretarias de finanças, a qual, muitas vezes, atua como um ente que concentra diversas

funções dos demais órgãos municipais e as contas dos fundos municipais de educação, pela

importância  que  os  recursos  atrelados  ao  ente  representam para  a  coletividade.  Ademais,

destaca-se  que  restou  verificado  que  os  municípios  se  organizam,  em  sua  estrutura

administrativa, basicamente, por meio de secretarias e fundos.

 Por fim, serão examinadas as irregularidades em espécie, elucidando-se as suas

características, bem como as consequências que estas acarretam aos gestores. Toda análise,

por  sua  vez,  será  realizada  pela  ótica  do  controle  externo  e  as  principais  diretrizes  que

fomentam  o  Tribunal  de  Contas  o  poder-dever  de  realizar  a  adequada  fiscalização  da

Administração. 

 

2 Portal  do  Ipece.  Disponível  em:  <https://www.ipece.ce.gov.br/wp-
content/uploads/sites/45/2018/09/Regioes_Planejamento.pdf. >.  Acesso em 12 out. 2018.
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2 O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O controle é uma das esferas mais importantes da Administração Pública, pois

é por  meio dele  que se averígua a  boa e regular  gestão daqueles que gerenciam os  bens

públicos.  Para Helly Lopes  Meireles3,  o  controle  é  “exercitável  em todos e  por  todos os

Poderes de Estado, estendendo-se a toda a Administração Pública e abrangendo todas as suas

atividades e agentes”. Outra grande administrativista, Maria Sylvia Zanella Di Pietro4 define o

controle da Administração Pública como “o poder de fiscalização e correção que sobre ela

exercem os órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo”, buscando atendimento às

condutas delineadas pelo ordenamento jurídico.

No Brasil, atualmente, o controle da Administração Pública é exercido por três

esferas,  sendo  eles  o  controle  administrativo  (controle  interno);  controle  pelo  Poder

Legislativo e o controle judicial (estes últimos denominados de controle externo).

O  controle  administrativo  é  aquele  exercido  por  meio  de  procedimentos

estipulados por lei e regulamentos delineados pelos próprios órgãos da Administração, dando-

se a denominação de controle interno.

Referido  sistema detém natureza  administrativa  e  deve  ser  exercido  de  forma

integrada  pelos  Poderes  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário,  de  acordo  com  o  que  se

depreende pelas finalidades estabelecidas no art. 745 da Constituição Federal:

Art.  74.  Os  Poderes  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário  manterão,  de  forma

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos

programas de governo e dos orçamentos da União;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da

gestão  orçamentária,  financeira  e  patrimonial  nos  órgãos  e  entidades  da

administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de

direito privado;

3MEIRELLES, Helly Lopes. Direito administrativo brasileiro. 35. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pg. 54.
4 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Z. Direito administrativo. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, pg. 233.
5 Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil.  Brasília,  DF,  Senado  Federal:  1988.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 17 out. 2018.
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III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos

direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Referido controle abrange o plano da organização de todas as medidas a serem

adotadas pela Administração para proteger seus ativos, estimular o cumprimento das políticas

administrativas prescritas, além de observar a exatidão dos dados contábeis. Cabe salientar

que foi conferido ao controle interno pela Constituição Federal, o papel de apoiar o controle

externo exercido pelos Tribunais de Contas, no exercício de sua missão institucional.

Ademais, destaca-se que o controle sob exame se dá por meio da homologação de

atos, da sua aprovação, revogação, bem como da sua invalidação.

Já  o  controle  legislativo  é  aquele  exercido  pelo  Poder  Legislativo  nos  limites

definidos na Carta Magna, abarcando aspectos da legalidade e da conveniência pública. Di

Pietro6caracteriza-o em dois tipos: o político, em que as decisões da Administração Pública

são apreciadas, inclusive quanto à conveniência e à oportunidade; e o financeiro, sobressaindo

como  elemento  a  ser  controlado,  os  aspectos  da  legalidade,  da  legitimidade,  da

economicidade, fidelidade funcional e de resultados dos programas de trabalho. Assim, pode-

se compreender que o controle legislativo se subdivide em político, financeiro e jurisdicional.

O controle financeiro é de grande importância e é  exercido sobre si  e demais

poderes  quando  da  análise  das  diretrizes  orçamentárias  definidas  por  estes  no  Plano

Plurianual,  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  Lei  Orçamentária  Anual.  Nas  palavras  de

Manoel Gonçalves Ferreira Filho7, “o poder financeiro das câmaras é historicamente anterior

ao exercício, por elas, da função legislativa”.

Quanto ao poder jurisdicional,  têm-se três situações em que estas ocorrem: no

julgamento das contas anuais do Presidente da República, no processo de sustação dos atos

normativos e no processo de impeachment.

Salienta-se que ao controle legislativo, foi conferido, pela Carta Magna, o auxílio

6  DI PIETRO, op. cit, pg. 236.
7  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 18. Ed. São Paulo: Saraiva, 

1980, p. 100.
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dos  Tribunais  de  Contas,  questão  que  será  profundamente  debatida  no  presente  trabalho.

Quanto aos referidos órgãos, cabe salientar que a eles foi atribuída a função da análise técnica

da  execução  financeira,  contábil,  patrimonial  e  de  pessoal  da  Administração,  além  do

julgamento das contas prestadas pelos demais órgãos públicos.

Nas palavras de Ramon Leles Dimas,8

[…] a  função precípua dos Tribunais  de  Contas,  a  de controle,  deve  ser  prévia,

concomitante e a posteriori. Nas duas primeiras, o Tribunal deve orientar, prevenir,

diligenciar, determinar a obrigação de fazer ou não fazer. Se essas medidas forem

adequadamente  adotadas,  o  controle  final  não  encontrará  surpresas  e  evitará  a

contatação de de erros ou danos irreparáveis.

O controle judicial, por sua vez, é o exercido pelos órgãos do Poder Judiciário

sobre  os  atos  administrativos  praticados  pela  Administração Pública  de todos os  poderes.

Decorre do Estado de Direito e está expresso no art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal o

qual prediz que “a lei  não excluirá  da apreciação do Poder  Judiciário lesão ou ameaça a

direito”.  Dentre  as  formas  de  controle  judicial,  estão  o  habeas  corpus,  o  habeas  data,  o

mandado de injunção, o mandado de segurança, dentre outros meios processuais cabíveis.

2.1 Os Tribunais de Contas

A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre as atribuições a serem exercidas pelo

Tribunal de Contas da União, em seu art. 719, elucidando de forma bem descritiva as suas

principais competências.

Salienta-se que,  embora a  Constituição faça referência  específica às funções  a

serem desenvolvidas  pelo  Tribunal  de  Contas  da União  (TCU),  em vista  do princípio  da

simetria constitucional, estas também aplicam-se nas Constituições Estaduais e Lei Orgânica

Municipais aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios.

Assim, delineada a sua previsão constitucional, os Tribunais de Contas definem as

8 DIMAS, Ramon Leles.  O Controle da Decisão dos Tribunais de Contas pelo Judiciário: uma análise a partir da
inelegibilidade por rejeição das contas nos termos da Lei da Ficha Limpa . IN: FARIA, Edimur Ferreira de (Coord.).
Controle da Administração Pública Direta e Indireta e das concessões: autocontrole, controle parlamentar, com auxílio do
Tribunal de Contas, controle pelo judiciário e controle social. Belo Horizonte, Fórum, 2018. p.39-75. ISBN 978-85-450-
0472-1
9
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suas atribuições e regulamentam como, e por quais meios, será exercida a sua competência

fiscalizatória.

Cabe salientar que os Pretórios de Contas têm diversas atribuições, sendo uma

delas  relacionada  a  um  ato  administrativo  complexo,  ou  seja,  aquele  que  resulta  na

manifestação de um ou mais órgãos para a formação de um ato único, que é a de apreciar,

para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, da administração direta e

indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como a das

concessões de aposentadorias, reformas e pensões. No entanto, nas as palavras de Francisco

Eduardo Carrilho Chaves, em sua obra Controle Externo da Gestão Pública10:

Uma das funções facilmente associada a Tribunais de Contas pelo público leigo é a

fiscalizatória.  Não sem razão. A quase totalidade das competências dos TCs está

inserida  na  função  fiscalizatória  em sentido  amplo,  que  inclui  o  julgamento  das

contas, atividade associada mais diretamente à função judicante.

Feitas tais considerações, tendo em vista que os Tribunais de Contas exercem, em

sentido  amplo,  o  poder-dever  de  fiscalizar  os  atos  do  Poder  Executivo  suscetíveis  de

estabelecer despesas e as finanças dos Entes Federativos, além de julgar as contas de todos os

responsáveis por dinheiro público, cabendo definir a sua natureza, bem como a sua atuação,

em sentido estrito, conforme delinear-se-á a seguir.

2.2 Natureza dos Tribunais de Contas

A discussão em relação à natureza dos Tribunais de Contas é um dos pontos

mais importantes a debater-se quando se fala de controle externo. Primeiro porque a questão é

pouco discutida no âmbito da doutrina do Direito Administrativo e, segundo, pelo fato de não

haver norma ou legislação que disponha de forma objetiva a sua definição.

Francisco  Eduardo  Carrilho  Chaves11 afirma  que  os  Tribunais  de  Contas  são

órgãos competentes da administração direta desprovidos de personalidade jurídica própria,

sendo esperado que fossem colocados na estrutura de um dos três poderes.

A Constituição Federal, ao se referir aos tribunais de contas no seu art. 71, utiliza

10  CHAVES, Francisco Eduardo Carrilho. Controle Externo da Gestão Pública. 2ª Edição. - Niterói: 
Impetus, 2009, p. 158.

11 CHAVES, Francisco Eduardo Carrilho, op. cit, 160.
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os seguintes termos: “O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com

o auxílio do Tribunal de Contas da União, [...]”. Numa interpretação simplória, poderia se

afirmar que aos  órgãos de contas  está  atribuída apenas  uma função complementar  àquela

exercida pelo Congresso, assembleias estaduais e câmaras municipais, entretanto, seria uma

aferição errônea, uma vez que este exerce função crucial na estrutura do Estado, sendo um dos

pilares  para  o Estado Democrático de Direito,  possuindo diversas  competências,  as  quais

ajudam a traçar e definir a sua natureza.

De início,  salienta-se que o Tribunal de Contas, embora seja descrito no texto

magno como órgão auxiliar ao Poder Legislativo, não está a ele subordinado. O Supremo

Tribunal Federal12, em considerável posicionamento, evidencia a sua particularidade:

[...]Convém enfatizar, nesse ponto, que, com a superveniência da Constituição de

1988, ampliou-se, de modo extremamente significativo, a esfera de competência

dos Tribunais de Contas, os quais, distanciados do modelo inicial consagrado na

Constituição republicana de 1891, foram investidos de poderes mais amplos,

que  ensejam,  agora,  a  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,

operacional e patrimonial das pessoas estatais e das entidades e órgãos de sua

administração direta e indireta. A essencialidade dessa Instituição, surgida nos

albores  da  República  com  o  Decreto  nº  966-A,  de  07/11/1890,  editado  pelo

Governo  Provisório  sob  a  inspiração  de  Rui  Barbosa,  foi  uma  vez  mais

acentuada com a inclusão, no rol dos princípios constitucionais sensíveis,  da

indeclinabilidade da prestação  de  contas  da  administração  pública,  direta  e

indireta (CF, art. 34, VII, “d”). A atuação do Tribunal de Contas, por isso mesmo,

assume importância fundamental no campo do controle externo e constitui, como

natural  decorrência  do  fortalecimento  de  sua  ação  institucional,  instrumento  de

inquestionável relevância na defesa dos postulados essenciais – notadamente os da

moralidade administrativa e da legalidade – que informam a própria organização e

atuação da Administração Pública.  Nesse contexto, o regime de controle externo,

institucionalizado pelo novo ordenamento constitucional,  propicia,  em função  da

própria  competência  fiscalizadora  outorgada ao  Tribunal  de  Contas  da  União,  o

exercício, por esse órgão estatal,  de todos os poderes que se revelem inerentes e

necessários  à  plena  consecução  dos  fins  que  lhe  foram  cometidos.  Tem  razão,

portanto,  o  eminente  Procurador-Geral  da  República,  quando,  em  douto

pronunciamento  (fls.  175/178),  reconhece,  ao  Tribunal  de  Contas  da  União,  a

competência  institucional  para  praticar  o  ato  ora  impugnado  nesta  sede

12  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. MS 25469, Relator(a): Min. Celso de Mello, julgado em 
27/06/2014, publicado em DJe-148 DIVULG 31/07/2014 PUBLIC 01/08/2014)
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mandamental. (grifou-se)

 Rosane Heineck Schmitt13, ao citar Diogo de figueiredo Moreira Neto, aduz que:

Diogo de figueiredo Moreira Neto é contundente ao afastar do Tribunal de Contas a

condição  de  órgão de segundo plano,  secundário na estrutura  estatal,  negando a

“falácia, que equivocadamente se tem apregoado, sustentada numa pobre exegese

filosófica,  a  de  que  o  Tribunal  de  Contas  seria  um  órgão  auxiliar  do  Poder

Legislativo”, o que o tornaria dele integrante, porque a expressão auxílio não tem

qualquer sentido de subordinação, mas de cooperação entre entes independentes.

Quanto à essencialidade dos órgãos de contas,  não há que se questionar a sua

crucialidade  para  o  controle  externo  da  Administração  Pública.  A discussão  sobre  a  sua

natureza recai sobre três principais  questionamentos: o primeiro se refere com o seu viés

secundário, como órgão subordinado ao Legislativo, e o segundo quanto à natureza das suas

decisões, se tem viés apenas de ato administrativo ou se tem efeito judicante.

Quanto ao primeiro questionamento, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento

da  Adin  nº  849/MT,  se  manifestou  no  sentido  da  inconstitucionalidade  de  subtração  da

competência do julgamento das contas  da Mesa de Assembleia  Legislativa.  Têm-se ainda

importante julgado sobre a sua relação com o Poder Legislativo, em decisão cautelar na Adin

nº  4190-8/RJ,  de  Relatoria  do Ministro  Celso  de  Mello,  que  aduziu  que  os  Tribunais  de

Contas são órgãos investidos de autonomia,  inexistindo qualquer vínculo de subordinação

institucional ao Poder Legislativo. Por fim, em decisão cautelar em sede da Adin-MC nº 3715,

o STF aludiu que “o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica

subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo."

Renato Luís Bordin de Azeredo14, Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas

do Rio Grande do Sul, em suas sensatas palavras, pronunciou que: 

“Para corroborar a independência dos Tribunais de Contas em relação aos demais

poderes do Estado, bastaria a leitura dos artigos 44, 76 e 92 da Constituição de 1988,

que informam os órgãos que compõe os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

O  Tribunal  de  Contas  é  instituição  autônoma,  com  independência  financeira  e

administrativa, não integrando nenhum dos poderes, uma vez que a todos fiscaliza

13 SCHMITT, Rosane Heineck  Tribunais de contas no Brasil e controle de constitucionalidade / Rosane
Heineck Schmitt; atualizado por Leonardo Tricot Saldanha. – São Paulo: Atlas, 2015, p. 35.
14  AZEREDO,  Renato  Luís  Bordin  de.  Natureza  Jurídica  dos  Tribunais  de  Contas. Disponível  em:

<http://www1.tce.rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/imprensa/artigos/2014/6A113F62759F3FE2E053970210
AC8BD8>. Acesso em: 11 out. 2018.
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na função administrativa, sendo indispensável que não esteja à mercê de qualquer

pressão advinda daqueles sujeitos a sua fiscalização.”

Por fim, em relação à natureza das suas decisões, nas palavras do suscitado autor: 

Em  verdade,  o  Tribunal  de  Contas  constitui  um  tertiurn  genus  na  organização

política brasileira, dada a natureza das suas decisões que não se caracterizam como

mero  ato administrativo,  mas que  também fogem às  características  das  decisões

judiciais. Delas, pode-se dizer que possuem natureza judicialiforme.

A propósito, o Conselheiro-Substituto do TCE-RS (Tribunal de Contas do Estado do

Rio Grande do Sul), Alexandre Mariotti, assinalou: "Por certo, essa singularidade

muitas vezes não foi - e continua não sendo bem compreendida por doutrinadores

que, ainda presos a urna concepção rígida e ultrapassada da separação dos poderes,

procuram encaixar a martelo a instituição e suas funções em um dos clássicos três

poderes preconizados em "Do espírito das leis" - obra publicada em 1748" (Parecer

25/2006 - Auditoria).

Pode-se entender, portanto, que as decisões dos Tribunais de Contas são atos de

natureza administrativa, mas tratando-se da sua competência de julgar os atos dos gestores,

passam  a  possuir  natureza  judicante.  Conclusões  estas  retiradas  da  leitura  do  texto

constitucional, bem como das manifestações exaradas pelo Supremo Tribunal Federal e das

leis orgânicas e demais normativos que dispõem sobre os Tribunais de Contas no Brasil.

2.3 Das Funções dos Tribunais de Contas

As funções  exercidas  pelos  Tribunais  de  Contas  encontram-se  identificadas

primordialmente  na  Constituição  Federal,  bem  como  nas  constituições  estaduais,  leis

orgânicas  municipais,  leis  orgânicas  que  instituem  os  Tribunais  e  demais  legislações

específicas.

Cabe destacar que embora o parâmetro utilizado na Constituição seja o Tribunal

de Contas da União, no presente trabalho, serão analisadas as funções dos Tribunais de Contas

em  âmbito  geral,  uma  vez  que  o  modelo  do  Tribunal  é  extensivo  aos  demais  entes  da

Federação, nos termos do art. 75, caput15, da Carta Magna, razão pela qual as Constituições

15 Art.  75.  As  normas  estabelecidas  nesta  seção  aplicam-se,  no  que  couber,  à  organização,  composição  e
fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos
de Contas dos Municípios. 
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que serão
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Estaduais e as Leis Orgânicas dos municípios reproduzem o texto do referido artigo.

 Na sua atribuição de realizar  o  controle  externo,  as  funções  dos  pretórios  de

contas  estão  relacionadas  a  sua  competência  fiscalizatória,  em  aspecto  amplo.  Suas

atribuições são realizadas por meio de diversas formas, tais como as atividades relacionadas à

fiscalização de recursos públicos repassados mediante convênio para as entidades públicas,

fiscalização das licitações públicas, dos atos e contratos administrativos, das contas dos entes

da administração pública, dentre outros. Além disso, os Tribunais de Contas podem realizar

auditorias, inspeções e demais formas de fiscalização in loco.

Tem-se ainda a sua função de analisar, para fins de registro, os atos, a qualquer

título, na administração direta e indireta, de admissão de pessoal, concessão de aposentadoria,

reformas e pensões.

Os Órgãos de Contas têm, ainda,  como uma das suas principais atribuições,  a

função judicante, o que ocorre quando se julga os relatórios de fiscalização, as contas dos

administradores  e  responsáveis  por  dinheiros,  bens  e  valores,  da  administração  direta  e

indireta, às representações interpostas no âmbito das suas competências, dentre outros. 

Nos  referidos  julgamentos,  os  Tribunais  podem  emitir  recomendações,

determinações, aplicar sanções, como multas, e, no caso de evidenciada irregularidade que

tenha resultado em dano ao Erário, pode cobrar o débito para a restituição aos cofres públicos

da perda causada.

Ainda, dentre as suas diversas atribuições, têm-se a função consultiva. Nesta, o

tribunal  emite  pareceres  sobre  as  contas  de  governos,  como nas  contas  do  presidente  da

república, governos dos estados e prefeitos municipais. É consultiva, pois os pareceres prévios

não vinculam o legislativo nos julgamentos das referidas contas, tendo caráter opinativo.

O Tribunal de Contas da União, assim dispõem sobre a sua competência em emitir

parecer prévio:

O art. 71, inciso I, da Constituição Federal preceitua que compete ao TCU apreciar,

mediante  parecer  prévio,  as  contas  prestadas  anualmente  pelo  Presidente  da

República.  Esse  parecer  deve  ser  elaborado  em  sessenta  dias  a  contar  do

recebimento  das  referidas  contas. As  contas  consistem  dos  Balanços  Gerais  da

União e do relatório sobre a execução orçamentária, preparado pelo órgão central do

sistema  de  controle  interno  do  Poder  Executivo. O  parecer  prévio  deve  ser

integrados por sete Conselheiros.
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conclusivo, indicando se os aludidos balanços representam adequadamente a posição

financeira, orçamentária e patrimonial da União em 31 de dezembro do exercício em

exame  e  se  as  operações  realizadas  seguiram  os  princípios  de  contabilidade

aplicados  à  administração  pública  federal.  Ao  Tribunal  cabe,  essencialmente,  a

análise  técnico-jurídica  das  contas  e  a  apresentação  do  resultado  ao  Poder

Legislativo. Dessa forma, após a apreciação e emissão do parecer prévio, as contas

são encaminhadas ao Congresso Nacional, ao qual compete o julgamento, conforme

disposto no art. 49, inciso IX, da Constituição da República.16

Ademais,  cabe  destacar  a  sua  atribuição  de  emitir  pareces  e  pronunciamentos

quando solicitados pela comissão de deputados e senadores, nos termos do que dispõe o art.

166, § 1º, da Constituição Federal17, quando da análise das suas diretrizes orçamentárias.

Existe ainda a sua atribuição de realizar consultas relacionados a tirar dúvidas dos

administradores em relação à correta atuação destes, a exemplo do caso de um gestor ter

dúvidas quanto a modalidade de licitação a ser utilizada em determinada aquisição de material

ou realização de obra.

Ainda, da leitura da Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/1992), verifica-se que

umas das atribuições conferidas aos órgãos de contas, é a regulamentar, uma vez que seu art.

3º18 aduz  que  estes  “no  âmbito  de  sua  competência  e  jurisdição,  assiste  o  poder

regulamentar”.19 

E continua, o referido normativo, definindo as formas em que exercerá referida

competência, “podendo, em conseqüência, expedir atos e instruções normativas sobre matéria

de  suas  atribuições  e  sobre  a  organização  dos  processos  que  lhe  devam ser  submetidos,

obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade.”, conforme ensinamentos de

Carrilho Chaves20

16 Portal  do  Tribunal  de  Contas  da  União.  Contas  do  Presidente  da  República. Disponível  em:
<https://portal.tcu.gov.br/institucional/conheca-o-tcu/competencias/contas-do-presidente-da-republica/>.
Acesso em: 11 out. 2018.

17  Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e
aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento
comum.
§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e Deputados:
I  -  examinar  e  emitir  parecer  sobre  os  projetos  referidos  neste  artigo  e  sobre  as  contas  apresentadas
anualmente pelo Presidente da República

18 Brasil. Presidência da República.  Lei n° 8443, de 16 de julho de 1992. Dispõe sobre a Lei Orgânica do
Tribunal  de  Contas  da  União  e  dá  outras  providências.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8443.htm>. Acesso em: 24 out. 2018.

19 Chaves, Francisco Eduardo Carrilho. Controle Externo da Gestão Pública. 2ª Edição. - Niterói: Impetus, 
2009, p. 54.
20  Chaves, Francisco Eduardo Carrilho, op. cit, p. 60.
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Assim,  entende-se os  Tribunais  de Contas  possuem como função primordial  a

função  fiscalizatória,  mas  concomitantemente,  exerce  as  funções  judicante,  corretiva,

consultiva, sancionatória, pedagógica e regulamentar.

3 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

As prestações de contas de gestão são, a grosso modo, espécies processuais por meio

das quais os Tribunais de Contas analisam as contas relativas a um exercício financeiro dos

gestores públicos. Elas possuem uma forma específica e devem conter elementos mínimos

necessários para a aferição da regularidade, ou não, das contas apresentadas para apreciação.

Assim, tendo em vista a sua magnitude, referidos instrumentos processuais serão melhores

detalhados nos tópicos abaixo.

3.1 Prestação de Contas de Gestão: Conceito

É dever inexorável daquele que seja responsável pela administração de algum valor de

terceiro,  prestar  as  devidas  contas  ao  interessado.  No  caso  da  Administração,  o  bem em

questão  tem  caráter  público,  ou  seja,  pertence  a  toda  a  coletividade,  em  termos  mais

genéricos, aquele que administra valor afetado a um ente público, deve prestar contas perante

o povo.

Pode-se dizer que o dever de prestar contas é um dos fundamentos do Estado

Democrático  de  Direito,  sendo  que  um  dos  principais  marcos  do  Estado  Moderno,  a

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, em seu art. 1521, aduziu que “ a

sociedade tem o direito de pedir conta a todo agente público de sua administração”. Nesse

diapasão, a Constituição Federal, em seu art. 71, inc. II22, assim dispõe sobre o Princípio da

Prestação de Contas, veja-se: 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o

auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e

21 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Disponível em: http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-
e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf. Acesso em 17 out. 2018.
22 Constituição da República Federativa  do Brasil.  Brasília,  DF,  Senado Federal:  1988.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 17 out. 2018.
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valores  públicos  da  administração  direta  e  indireta,  incluídas  as  fundações  e

sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles

que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao

erário público;

Pode-se dizer  que a  competência citada  é  umas das  principais  atribuições  dos

órgãos de contas, uma vez que vincula-se a todos aqueles que possuem, nos termos do artigo

supracitado,  o  dever  de prestar  contas.  Estas,  por  sua vez,  são apresentadas  por  meio  de

processo específico denominado prestação de contas. 

José Ribamar de Caldas Furtado, ao se referir ao processo de prestações de contas,

faz as seguintes ponderações:

De um modo geral, pode-se dizer que a prestação de contas, que deve ser instruída

com os documentos justificativos, consiste na discriminação da universalidade das

receitas e despesas, concernentes a uma administração de bens, valores ou interesses

de outrem, em um determinado período, efetivada por força de lei ou contrato. É

obrigação que emana do princípio universal de que todos aqueles que administram

bens alheios, ou os têm sob a sua guarda, têm o dever de acertar o resultado de sua

gestão; é decorrência natural do ato de gerir o que não é seu.

Destaca-se que, para os fins de análise do presente do trabalho serão analisadas as

prestações de contas de gestão, as quais se diferenciam das prestações de contas de governo.

Estas derivam do art. 71, I23, combinado com o art. 49, IX, da Constituição Federal e são

analisadas sob a perceptiva de que presidente da república, os governadores de estado e do

Distrito Federal e os prefeitos municipais expressam os resultados da atuação governamental

no exercício financeiro a que se referem.

O Superior  Tribunal  de  Justiça  já  se  pronunciou sobre  a  matéria  ao  tratar  do

ROMS 11060 / GO, aduzindo o que se segue sobre as contas de governo.

[...] demonstram o retrato da situação das finanças da unidade federativa (União,

Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios).  Revelam o  cumprir  do  orçamento,  dos

planos  de  governo,  dos  programas  governamentais,  demonstram  os  níveis  de

endividamento,  o  atender  aos  limites  de  gasto  mínimo  e  máximo  previstos  no

ordenamento jurídico para saúde, educação, gastos com pessoal. Consubstanciam-se,

23Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil.  Brasília,  DF,  Senado  Federal:  1988.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em 17 out. 2018.
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enfim,  nos  Balanços  Gerais  prescritos  pela  Lei  nº  4.320/64.  Por  isso,  é  que  se

submetem ao parecer prévio do Tribunal de Contas e ao julgamento pelo Parlamento

(art. 71, I c./c. 49, IX da CF/88).

Por  outro  lado,  as  prestações  de  contas  de  gestão  advêm do  artigo  71,  II,  da

Constituição Federal, que dispõe sobre a obrigação dos administradores e responsáveis públicos

do dever de prestar contas. Elas, evidenciam os atos de administração e gerência de recursos

públicos praticados responsáveis de órgãos e entidades da administração direta e indireta.

Além da diferença na abordagem, as contas em questão têm diferentes formas de

julgamento.  Nas primeiras,  o  Tribunal  atua  como órgão auxiliar,  emitindo parecer  prévio

sobre a regularidade, ou não, das contas. Referidos órgãos emitirão os pareceres conclusivos,

no prazo de sessenta dias do recebimento, desde que não haja prazo diverso estabelecido nas

constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais, para o legislativo. Neste caso, quem

atua  como  julgador  são  as  casas  legislativas,  ou  seja,  se  está  diante  de  um julgamento

eminentemente político. 

Nas contas de gestão, por outro lado, o tribunal de contas atua como julgador,

podendo  avaliar  os  referidos  atos  de  gestão  como  regulares,  regulares  com ressalvas  ou

irregulares.  Além  disso,  ele  pode  aplicar  aos  responsáveis,  em  caso  de  irregularidades,

sanções previstas em lei, como a aplicação de multas, bem como demais cominações, sendo

uma delas a imputação de débito, no caso de comprovado dano ao Erário.

3.2 Prestação de Contas na Legislação Cearense

No âmbito estadual,  os normativos  que tratam das prestações de contas  são a

Constituição do Estado do Ceará, na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará

(Lei Estadual nº 12.509/95), a Lei Orgânica do extinto Tribunal de Contas dos Municípios

(Lei Estadual nº 12.160/93), bem como em seus respectivos regimentos internos e demais

instrumentos normativos.

A Constituição do Estado do Ceará, em simetria com que dispõe e a Carta Magna,

estabeleceu em seu art. 78, as atribuições do Tribunal de Contas do Estado do Ceará quanto à
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prestação de contas, nos seguintes temos:

Art. 78. Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará:

[...]

II  –  julgar  as  contas  dos administradores,  das  Mesas das  Câmaras  Municipais  e

demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e

indireta,  incluídas  as  fundações  e  sociedades  instituídas  e  mantidas  pelo  Poder

Público Municipal e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra

irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário;

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará dispõe, em seu art. 5º24

sobre os sujeitos a quem a jurisdição do referido órgão se submete, sendo os seguintes:

Art. 5º - A jurisdição do Tribunal abrange: 

I – qualquer pessoa física, órgãos ou entidades a que se refere o inciso I do Art. 1º

desta  Lei,  que utilize,  arrecade,  guarde,  gerencie  ou  administre  dinheiro,  bens  e

valores públicos ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma

obrigações de natureza pecuniária; 

II – aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte

dano ao erário; 

III – os dirigentes ou liquidantes das empresas encampadas ou sob intervenção, ou

que  de  qualquer  modo  venham  a  integrar,  provisória  ou  permanentemente,  o

patrimônio do Estado ou de outra entidade pública estadual; 

– os responsáveis pelas contas estaduais das empresas ou consórcios interestaduais

de cujo capital social o Estado participe, de forma direta ou indireta, nos termos de

acordo, convênio ou ato constitutivo; 

V –  os  responsáveis  por  entidades  dotadas  de  personalidade  jurídica  de  direito

privado que recebam contribuições parafiscais e prestem serviço de interesse público

ou social; 

VI – todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam sujeitos à sua

fiscalização por expressa disposição de Lei; 

–  os  responsáveis  pela  aplicação  de  quaisquer  recursos  repassados  pelo  Estado,

24 CEARÁ. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Lei n° 12.509, de 06 de dezembro de 1995. Dispõe
sobre  a  Lei  Orgânica  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  e  dá  outras  providências.  Disponível  em:
<https://www.tce.ce.gov.br/institucional/2012-09-06-14-01-12/send/49-lei-organica-completa/2496-lei-n-12-
509-de-6-de-dezembro-de-1995-d-o-e-06-12-1995-dispoe-sobre-a-lei-organica-do-tribunal-de-contas-do-
estado-do-ceara-e-da-outras-providencias>. Acesso em: 16 out. 2018.
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mediante  convênio,  acordo,  ajuste  ou  outros  instrumentos  congêneres  a  outro

Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 

VIII – os sucessores dos administradores e responsáveis a que se refere este Artigo,

até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do inciso XLV do art. 5º

da Constituição Federal; 

IX – os representantes do Estado ou do Poder Público na Assembleia Geral  das

empresas  estatais  e  sociedades  anônimas  de  cujo  capital  o  Estado  ou  do  Poder

Público participem, solidariamente,  com os membros dos Conselhos Fiscais e de

Administração, pela prática de atos de gestão ruinosa ou liberalidade à custa das

respectivas sociedades.

Além  disso,  aduz,  em  seu  art.  7º,  que  “as  contas  dos  administradores  e

responsáveis a que se refere o Artigo anterior serão anualmente submetidas a julgamento do

Tribunal, sob a forma de tomada ou prestação de contas”.

Cabe salientar que, no presente trabalho, serão analisadas as contas de gestão em

conformidade com a legislação do extinto Tribunais de Contas dos Municípios. Salienta-se

que a referida extinção ocorreu por meio da Emenda Constitucional nº 92, de 16 de agosto de

2017.  Assim,  embora  atualmente  exista  apenas  (1)  um Tribunal  no âmbito  do  Estado do

Ceará, uma vez que ainda não foi editada a nova lei orgânica que trate das atribuições, no

âmbito  do  TCE/CE do extinto  TCM/CE,  a  legislação deste  último irá  ser  utilizada  até  o

momento da edição da referida LO, conforme será melhor detalhado no capítulo seguinte.

3.3 Das Prestações de Contas de Gestão municipais

A Emenda Constitucional nº 92, extinguiu, de 16 de agosto de 2017, o Tribunal de

Contas dos Municípios do Estado do Ceará. A citada Emenda, além de extinguir o referido

órgão, definiu as regras de integração como o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que

passou a desenvolver as atribuições e competência do extinto pretório.

Quanto às leis e demais instrumentos normativos do extinto TCM/CE, o art. 6º25,

25 CEARÁ. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Emenda Constitucional nº 92. Dispõe sobre a 
extinção do Tribunal de Contas dos Municípios. Disponível em: < 
https://sogi8.sogi.com.br/Arquivo/Modulo113.MRID109/Registro1281941/emenda%20constitucional%20n
%2092%20de%2016082017.pdf.>. Acesso em: 19. out. 2018.
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parágrafo único, da Emenda nº 92, a qual extingui o referido Tribinal, definiu os parâmetros a

serem adotados, nos seguintes termos:

Art. 6º Dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação da presente

Emenda Constitucional, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará encaminhará ao

Poder Legislativo, Projeto de Lei que disponha sobre sua nova Lei Orgânica. 

Parágrafo único: Até que seja publicada a nova Lei Orgânica do Tribunal de

Contas do Estado do Ceará, os processos de julgamento de contas observarão

os regimentos internos e as leis orgânicas atualmente em vigor, aplicando-se os

do Tribunal de Contas dos Municípios às contas municipais e os do Tribunal de

Contas do Estado às contas estaduais. (Grifou-se)

Assim, até a aprovação da nova Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do

Ceará, as contas municipais obedecerão ao que dispõe a Lei Orgânica, o regimento interno e

demais instrumentos normativos do extinto TCM.

A Lei Estadual nº 12.160/93 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do

Ceará), ao tratar da Prestação de Contas de Gestão estabelece, em seu art. 8º26, que: 

Art.  8°.  Serão submetidos anualmente ao julgamento do Tribunal,  as  contas  dos

administradores e responsáveis referidos no art. 1°, inciso III, alíneas a, b e c desta

lei, sob a forma de tomada ou prestação de contas, as quais deverão ser apresentadas

dentro das normas estabelecidas no Regimento Interno.

Ademais, atribuiu, no art. 13, inc. III, alíneas a,b e c, a obrigação de prestar contas

aos seguintes sujeitos:

a)  dos administradores, inclusive as das Mesas das Câmaras Municipais e demais

responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e indireta,

incluídas  as  fundações  e  sociedades  instituídas,  mantidas  pelo  Poder  Público

Municipal  e  as  contas  daqueles  que  derem  causa  a  perda,  extravio  ou  outra

irregularidade de que resulte prejuízo ao erário;

b) de qualquer pessoa, física ou jurídica, ou entidade pública que utilize, arrecade,

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais os

municípios  respondam,  ou  que,  em nome destes  assuma obrigações  de  natureza

pecuniária;

26 CEARÁ. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Lei n° 12.160 de 04 de agosto de 1993. Dispõe sobre a
Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e dá outras providências. Disponível 
em: < http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/wp-
content/uploads/2016/07/Lei_Organica_janeiro_2014_2.pdf.>. Acesso em: 19. out. 2018.
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c)  daqueles que derem causa a perda, estrago, extravio ou outra irregularidade que

resulte em prejuízo ao Erário Municipal ou a seu patrimônio.

Por sua vez, a Lei Orgânica do extinto Tribunal de Contas dos Municípios (Lei

Estadual nº 12.160/1993) também define os principais elementos que irão compor as contas

de  gestão.  Em seu art.  8º,  parágrafo  único,  a  Lei  destaca  que  integram as  PCS recursos

orçamentários  e  extraorçamentários,  independentemente  de  serem  geridos  ou  não  pelas

pessoas definidas no referido artigo.

Dispõe, ademais, no art. 7º, § 1º, que as contas consistirão dos balanços gerais dos

Municípios e do relatório de controle interno do Poder Executivo Municipal sobre a execução

dos orçamentos de que trata o art.165, da Constituição Federal.

Por fim, a Instrução Normativa nº 03/2013, que atualizou a Instrução Normativa

nº 03/1997, regulamenta o processo de prestação de contas de gestão municipais. Nesta, são

determinados os prazos da remessa das contas para o Tribunal, as definições dos conceitos dos

elementos que compões a PCS, os meios e a forma que estas devem ser apresentadas. 

Assim, o responsável pela prestação de contas de gestão, deverá apresentar, no

mínimo, as seguintes informações, nos termos do art. 6º27 da suscitada Instrução:

Art. 6º. Integrarão os processos de Prestação de Contas de Gestão, além de outros

exigidos por lei, no que diz respeito aos ordenadores de despesas dos órgãos da

administração direta do município e do Poder Legislativo, os seguintes documentos: 

I - ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado

da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido; 

II  –  informações  cadastrais  dos  ordenadores  de  despesas/gestores  e  contador  ou

empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos nºs 01 e 02,

em anexo); 

III - balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações

patrimoniais,  demonstração  dos  fluxos  de  caixa,  demonstração  das  mutações  do

patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos

I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as

demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público,

da autoridade responsável e do contabilista; 

27 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. Instrução Normativa nº 03/2013. Dispõe sobre as 
Prestações de Contas de Gestão - PCS e dá outras providências. Disponível em: < 
http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/wp-content/uploads/2016/10/Instru%C3%A7%C3%A3o-
Normativa-2013-03-vers%C3%A3o-dezembro-2016.pdf>. Acesso em: 19. out. 2018.
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IV - demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo nº 03, em anexo);

V - demonstrativo das doações,  subvenções,  auxílios e contribuições concedidos,

pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo); 

VI - demonstrativo das responsabilidades não regularizadas,  com a indicação das

providências adotadas para sua regularização (modelo nº 05, em anexo); 

VII  –  quadro  dos Restos  a  Pagar  inscritos,  discriminando os  processados  e  não

processados, identificando a classificação funcionalprogramática e, ainda, a relação

dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo); 

VIII - relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo); IX -

termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e

último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo); 

X – cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão

dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da

unidade gestora; 

XI – atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e

Equipe de Apoio; 

XII – relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores

empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo); 

XIII - demonstrativo dos subsídios dos vereadores, nos casos das contas de gestão de

câmara municipal (modelo nº 09, em anexo); 

XIV – cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para

o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de

gestão de câmara municipal; 

XV - quadro demonstrativo das receitas destinadas e despesas realizadas pelo Fundo

de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos

Profissionais da Educação – FUNDEB, nos casos de contas de gestão do órgão ou

fundo responsável pela educação (modelo nº 10, em anexo).

Cabe  salientar,  ainda,  que,  diante  da  omissão  no  dever  de  prestar  contas  do

responsável, o Tribunal procederá à tomada de contas gestão, a qual obedecerá às normas

relativas à PCS, nos termos estabelecidos pela legislação do extinto órgão.
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3.4 Metodologia da análise realizada nas Contas de Gestão

No presente trabalho serão analisadas as principais irregularidades das prestações de

contas de gestão relacionadas às despesas orçamentárias, ou seja, que tratam das receitas que

pertencem  ao  município  e  são  repassadas  aos  respectivos  entes  municipais  para  o

desenvolvimento das suas atribuições para o cumprimento da sua finalidade pública, assim

como  as  falhas  relacionadas  às  despesas  extraorçamentárias,  ou  seja,  aquelas  que  não

compõem as  receitas  do ente,  mas que foram incumbidos a estes  o dever  de arrecadar  e

repassar para aqueles a quem pertencem de direito.

Em relação à metodologia aplicada, serão analisados o acordão inicial da última

prestação de contas do exercício de 2012, e no caso de sua inexistência, dos anos anteriores,

dos seguintes órgãos gestores: secretaria de finanças e fundo de educação. Tal análise limitar-

se-á  às  referidas  entidades  tendo  em  vista  que  os  entes  gestores,  em  sua  maioria,  são

compostos por secretarias e fundos. 

O exercício objeto da análise terá como marco o ano de 2012, em razão que,

examinado os processos das prestações de contas municipais, verificou-se que estas têm o seu

julgamento proferido, num período médio de 5 anos, desde a data da entrada no Tribunal, por

meio do protocolo inicial. Assim, analisando o ano de 2012, haverá maior probabilidade das

contas terem sido julgadas.

Quanto aos municípios a serem analisados, os critérios adotados têm como base as

informações obtidas no portal eletrônico do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do

Ceará (IPECE). Assim, tendo em vista a limitação de abordagem do presente trabalho, os

municípios que serão analisados são aqueles que possuem a maior população por região de

planejamento do Estado do Ceará. 

Assim,  serão  examinados  o  total  de  19  (dezenove)  unidades  gestoras  de  14

(quatorze)  municípios.  O  fato  dos  municípios  com  maior  população  ser  utilizado  como

parâmetro está relacionado com a quantidade de receitas que os responsáveis pelas contas de

gestão administram. Quanto maior o número de habitantes, maior será a receita arrecadada

pelo ente municipal. 

Faz-se  importante  destacar  que  alguns  municípios  não  possuem  fundos  de
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educação e nem secretarias de finanças, assim, a pesquisa, quando for o caso, apenas citará

que referidos órgãos são inexistentes.

Quanto ao critério da divisão por regiões, utilizou-se de tal metodologia tendo em

vista que as irregularidades poderiam ser verificadas em um panorama geral de forma que

abarcasse as principais cidades de cada localidade.

Feitas  tais  considerações,  serão  analisadas  as  contas  supramencionadas  dos

munícipios abaixo descritos:

1) Região de Planejamento do Cariri – Município: Juazeiro do Norte;

2) Região de Planejamento do Centro Sul - Município: Iguatu;

3) Região de Planejamento da Grande Fortaleza - Município:  Fortaleza;

4) Região de Planejamento do Litoral Leste - Município: Aracati;

5) Região de Planejamento do Litoral Norte - Município: Itarema;

6)  Região  de  Planejamento  do  Litoral  Oeste  /  Vale  do  Curu  -  Município:

Itapipoca;

7) Região de Planejamento do Maciço de Baturité - Município: Baturité;

8) Região de Planejamento da Serra da Ibiapaba - Município: Tianguá;

9) Região de Planejamento do Sertão Central - Município: Senador Pompeu;

10) Região de Planejamento do Sertão de Canindé - Município: Canindé;

11) Região de Planejamento do Sertão de Sobral - Município: Sobral;

12) Região de Planejamento do Sertão dos Crateús - Município: Crateús; 

13) Região de Planejamento do Sertão dos Inhamuns - Município: Tauá; 

14)  Região  de  Planejamento  do  Vale  do  Jaguaribe  -  Município:   Limoeiro  do
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Norte.

Outrossim,  salienta-se que todas  as informações  sobre as  prestações  de contas

analisadas foram obtidas nos processos disponibilizados em meio eletrônico, pelo Portal do

Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na seção dos municípios28.

Para  fins  do  presente  trabalho,  faz-se  importante  a  definição  e  assim  a

consequente diferenciação, de Unidade Orçamentária e Unidade Gestora. Os Municípios, por

meio do legislativo, têm o poder de instituir os seus órgãos e, geralmente, no ato de criação,

define-se a sua natureza.

A Lei n° 4320/1964, a qual estatui normas de Direito Financeiro para elaboração

dos orçamentos e balanços dos entes federados, aduz, em no caput do art. 1429 que unidade

orçamentária é o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que

serão  consignadas  dotações  próprias.  Por  outro  lado,  unidade  gestora  é  uma  unidade

orçamentária  ou  administrativa  investida  do  poder  de  gerir  recursos  orçamentários  e

financeiros, próprios ou sob descentralização. 

Conforme verifica-se uma unidade gestora também é uma unidade orçamentária,

contudo, pode gerir uma ou mais unidades orçamentárias se essa for a sua competência. No

âmbito municipal,  algumas unidades gestoras, como o exemplo das prefeituras, gerenciam

uma ou mais unidades orçamentárias, como secretarias e fundos municipais.

3.5 Das irregularidades em espécie

No presente tópico,  passa-se ao exame dos processos de prestação de contas de
gestão  das  secretarias  e  finanças,  bem  como  dos  fundos  municipais  de  educação  de  14
(quatorze) municípios cearenses, conforme os quadros abaixo transcritos:

28 Portal Eletrônico do TCE. Municípios. Disponível em: <http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/>. 
Acesso em:  17. out. 2018.

29  BRASIL. Presidência da República.  Lei n° 4320, de 13 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de

Direito  Financeiro  para  elaboração  e  controle  dos  orçamentos  e  balanços  da  União,  dos  Estados,  dos

Municípios e do Distrito Federal.. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm>.

Acesso em: 24 out. 2018.
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Quadro I - Juazeiro do Norte

Secretaria Municipal de Finanças, exercício 2012.

Processo nº 2012.JNO.PCS.10002/13.

Contas julgadas irregulares.

Irregularidades:  Inconsistências  na  concessão  de  suprimento  de  fundos,  em  razão  de

divergência  entre  as  notas  fiscais  e  a  relação  de  despesas  apresentadas,  no  valor  de

R$1.210,72; não recolhimento de consignações extraorçamentárias relativas a empréstimos

junto a bancos; pagamentos indevidos.

Quadro II - Iguatu

Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento Município de Iguatu, exercício

2012.

Processo nº 2012.IGU.PCS.09362/13.

Contas julgadas regulares com ressalvas.

Irregularidades: ausência do termo de homologação em licitação, ausência de comprovação

da publicação resumida do contrato e seus aditivos na imprensa oficial, registros contábeis

sem a assinatura do profissional contábil responsável.

Fundo de Educação, exercício 2012.

Processo nº 2012.IGU.PCS.13115/13.

Contas julgadas irregulares.

Irregularidades: omissão no envio da peças obrigatórias da prestação de contas (não envio

das  normas  que  regulamentam  o  fundo  e  dos  documentos  relacionados  às  alterações

ocorridas  no  exercício,  ou  declaração  de  sua  não  existência);  repasse  fora  do  prazo  das

consignações extraorçamentárias de INSS;  inconsistência de inserção de dados no Sistema

de Informações Municipais (SIM) relativos a despesas do órgão.

Quadro III - Fortaleza

Secretaria de Finanças, 2011 (Período 10/01 a 08/02).
Processo n.° 2011.FOR.PCS.6784/11.
Não constam irregularidades no Acórdão Inicial, face o julgamento pelo reconhecimento da

prescrição,  nos  termos  do  art.  78,  §  7°,  da  Constituição  Estadual  c/c  art.   35-A da  Lei

Estadual n° 12.160/93 - LOTCM e da Resolução n° 09/2014, com extinção   do feito com
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resolução do mérito e consequente arquivamento dos autos, com fulcro no art.   114-A do

RITCM.
Fundo Municipal de Educação, exercício 2011 (Período 01/09 a 31/12).
Processo n° 2011.FOR.PCS.09416/12.
Contas julgadas irregulares.
Irregularidades: omissão no envio das peças obrigatórias da prestação de contas (ausência do

Relatório do Conselho do Fundo Especial); omissão dos documentos aptos a identificar a

composição de conta extraorçamentária; não    apresentação   de instrumento contratual e de

justificativa para o acréscimo em aditivo contratual; não apresentação de convenção coletiva

de trabalho relativos a diversos contratos e ausência de justificativas para a  prorrogação de

prazo contratual junto a vários credores; liquidação irregular decorrente da não comprovação

da efetiva realização de eventos; não apresentação de comprovantes de despesas de cheque;

não identificação de nota fiscal referente à despesa com cheque; não comprovação integral da

realização de objeto de convênio;  ausência de justificativas  para a  realização de aditivos

contratuais;  despesa irregular pelo fato de não ser abrangida por termo de convênio; não

envio  de termo de homologação de pregão;  não envio  de ata  de licitação;  não envio de

 documentos comprobatórios justificando acréscimo de 25% em atas de registros de preços;

ausência de contratos relativos a diversos credores; omissão de identificação funcional de

beneficiados, assim como a comprovação dos critérios de escolha para participação em curso

de  especialização;  não  identificação  dos  gastos  processados  com  o  pagamento  dos

profissionais  do  magistério  integrantes  dos  quadros  funcionais  do  Município,  para  a

consecução da  parcela  dos  60%;  ausência  de  esclarecimentos  acerca  da  composição  das

contas  no  ativo  realizável  no  balanço  patrimonial;  não  apresentação  dos  processos  de

pagamento, contendo empenhos, notas fiscais, recibos e os comprovantes bancários, assim

dos boletins de medição pertinentes às despesas com construção, reforma e ampliação de

creches e escolas, resultando na liquidação irregular dos valores empenhados; ausência de

documentos pertinentes às obras de construção, reforma e ampliação de creches e  escolas.

Quadro IV - Aracati

Secretaria de Finanças, exercício 2012.

Processo nº 2012.ART.PCS. 10940/13

Contas julgadas irregulares

Irregularidades: Não comprovação de saldo final do órgão.
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Fundo Municipal de Educação, exercício 2012.

Processo nº2012. ART.PCS. 13202/13.

Contas julgadas regulares com ressalvas.

Irregularidades: Prestação de contas enviada fora do prazo estabelecido pela legislação do

extinto TCM; omissão no envio das peças obrigatórias da prestação de contas (não envio das

normas que regulamentam o fundo e dos documentos relacionados às alterações ocorridas no

exercício,  ou  declaração  de  sua  não  existência),  repasse  a  menor  das  consignações

extraorçamentárias de INSS.

Quadro V - Itarema

Fundo Municipal de Educação, exercício 2012.

Processo nº 2012.ITR.PCS.9805/13.

Contas julgadas irregulares.

Irregularidades: Repasse a menor das consignações extraorçamentárias de INSS; repasse a

maior das consignações extraorçamentárias de empréstimos e regime próprio de previdência;

não  atender  solicitação  do  tribunal  referente  à  apresentação  de  documento;  omissão  na

identificação de contratos no Sistema de Informações Municipais; ausência de documentos

que comprovem a regularidade na concessão de diárias.

Quadro VI - Itapipoca

Secretaria de Finanças, exercício 2012 (01/06 a 31/12) 

Processo n° 2012.ITP.PCS.9523/13 

Contas julgadas regulares com ressalvas

Irregularidades:  não  comprovação  de  valores  relativos  ao  saldo  final,  não  publicação  do

extrato resumido de aditivo contratual.

Quadro VII - Baturité

Secretaria de Finanças, exercício 2012.

PROCESSO n° 2012.BAT.PCS.19962/12

Contas julgadas irregulares.

Irregularidades:  não  repasse  das  consignações  extraorçamentárias  de  INSS  e  das
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consignações do sindicato dos servidores; prestação de contas enviada de forma incompleta

face a ausência do envio da portaria de nomeação do gestor.

Quadro VIII - Tianguá

Fundo Municipal de Educação, exercício 2012.

Processo n° 2012.TGA.PCS.12812/13.

Contas julgadas irregulares.

Irregularidades: Envio intempestivo de documentos integrantes da prestação de contas de

gestão; repasse a menor das consignações de IRRF, ISS e Sindisaúde; repasses a maior das

consignações  de  empréstimo  consignado  CEF,  Contribuição  de  Assistência  Sindical  e

despesas com aquisição de cartucho; despesas com aquisição de cartuchos, com respaldo em

processo licitatório do exercício anterior, cuja prorrogação não se enquadra nas hipóteses de

serviço  de  natureza  continuada;  ausência  de  autorização  da  autoridade  competente  para

prorrogar contrato de prestação de serviços de seguros automotivos; não envio dos extratos

do início da gestão; não comprovação do saldo financeiro final, em razão de divergências

constatadas entre extratos bancários e o Balanço Financeiro.

Secretaria de Finanças, exercício 2012.

Processo nº 2012.TGA.PCS.10266/13.

Contas julgadas irregulares.

Irregularidades: Não envio de extratos/conciliações bancárias e não comprovação do saldo

financeiro final;  repasse a menor das consignações de IRRF e ISS; repasses a maior das

consignações de INSS; despesas com aquisição de combustível respaldadas em contrato cuja

duração ultrapassou a vigência dos respectivos  créditos  orçamentários;  omissão de dados

sobre dois processos licitatórios nos empenhos informados ao SIM.

Quadro IX - Senador Pompeu

Fundo Municipal de Educação, exercício 2012.

Processo n° 2012.SPO.PCS.02328/13 (Período: 01/01 a 06/09)

Contas julgadas irregulares

Irregularidades: Não comprovação do saldo financeiro final.

Secretaria de Finanças, exercício 2012.

Processo n° 2012.SPO.PCS.416/13 e Processo n° 2012.SPO.PCS.10.672/13.
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Contas julgadas regulares com ressalvas.

Irregularidades: enviar a prestação de contas de gestão de forma incompleta face a ausência

dos  extratos  de  algumas  contas;  inconsistências  de  informação dos  valores  das  despesas

orçamentárias do ente registradas nos demonstrativos contábeis e os informados no Sistema

de Informatização Municipal; inconsistência dos demonstrativos contábeis.

Quadro X - Canindé

Secretaria de Finanças, exercício 2012.

Processo n°: 2012.CAN.PCS.10215/13

Contas julgadas irregulares.

Irregularidades: Não repasse das consignações extraorçamentárias;  ausência de licitação e

contrato relativos a despesas; não comprovação do saldo financeiro inicial; não comprovação

do saldo financeiro inicial e do saldo final; irregularidades nos demonstrativos contábeis.

Quadro XI - Sobral

Fundo Municipal de Educação, exercício 2012.

Processo nº 2012.SOB.PCS.08.629/13.

Contas julgadas irregulares.

Irregularidades: Envio incompleto da prestação de contas de gestão face a ausência do  termo

de conferência de caixas, cópia dos extratos bancários do período em análise relativos ao

fundo  especial,  normas  que  regulam a  gestão  do  fundo;  relatório  do  conselho  do  fundo

especial caso existente e documentos com as alterações estatutárias havidas no exercício ou

declaração  expressa  de  sua  não  ocorrência;  repasses  a  maior  das  consignações

extraorçamentárias de INSS; omissão de informação sobre licitações e contratos no Sistema

de Informações Municipais; despesas realizadas com magistério, menores que o percentual

de 60%.

Quadro XII - Crateús

Fundo Municipal de Educação, exercício 2012.

Processo n° 2012.CRA.PCS.9626/13.

Contas julgadas regulares.
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Secretaria de Finanças, exercício 2012.

Processo n°: 2012.CRA.PCS.9623/13.

Contas julgadas regulares.

Quadro XIII - Tauá

Exercício 2012.
Não possuía prestação de contas relacionados à fundo de educação e secretaria de finanças.

Quadro XIV - Limoeiro do Norte

Fundo Municipal de Educação, exercício 2012.

Processo n° 2012.LIM.PCS.8945/13.

Contas julgadas irregulares.

Irregularidades:  Envio  incompleto  da  prestação  de  contas  de  gestão  face  a  ausência  do

relatório do conselho do fundo especial; repasse a menor das consignações de INSS; ausência

do procedimento licitatório que amparou a despesa descrita no SIM; ausência de contrato que

respalde despesa; divergência de informações referentes às despesas com 40% do Fundeb;

pagamento de empenho com conta não demonstrada no balanço financeiro; não comprovação

de saldo final.

Elencadas  as  irregularidades  dos  municípios  objeto  da  presente  análise,  serão

tecidas, no próximo tópico, as principais conclusões do levantamento acima demonstrado.

3.6 Principais características das irregularidades nas Prestações de Contas municipais

Das prestações de contas analisadas no presente trabalho, verifica-se que algumas

delas se repetem em quase todos os processos, as quais serão descritas abaixo.
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3.6.1  Prestação  de  contas  enviada  de  forma  incompleta,  em  vista  da  ausência  de

documentos obrigatórios

Referida irregularidade está relacionada diretamente a omissões relativas ao envio

dos documentos que devem integrar obrigatoriamente os processos de prestação de contas de

gestão descritos na Instrução Normativa nº 03/1997, atualizada pela Instrução Normativa nº

03/2013.  Tais  irregularidades  são  encontradas  principalmente  nas  contas  dos  fundos  de

educação analisados, sendo eles os documentos contendo as normas que regulam a gestão do

Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência e

o relatório do conselho do fundo especial caso existente.

Mencionadas falhas, por si só, não têm o condão de macular o julgamento das

contas como irregulares, apenas no caso de estarem associadas a outras irregularidades. Elas,

geralmente,  são  sancionadas  com  multas,  ou,  em  alguns  casos,  o  Tribunal  emite

determinações ao órgão analisado para que nas próximas prestações de contas apresentadas,

não mais persista a falha.

Outra omissão recorrente é a ausência da cópia da primeira e última folha das

contas bancárias administradas pelo órgão. Estas, por sua vez, têm características mais graves,

pois tem o condão de comprovar o saldo financeiro do ente analisado, principalmente quanto

ao saldo final. Além disso, o não envio da cópia dos extratos das contas, compromete a análise

da regularidade dos demonstrativos contábeis, a exemplo do balanço financeiro e patrimonial.

Assim, caso a omissão dos extratos impossibilite a comprovação do saldo das contas, pode

ocasionar o julgamento irregular da PCS.

3.6.2 Omissão no registro de informações relativas a despesas no Sistema de Informações

Municipais (SIM)

Os municípios cearenses, devem prestar, mensalmente, informações relativas as

suas despesas no Sistema de Informações Municipais. O Sistema consiste, essencialmente, na
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definição de um padrão e orientações referentes à implantação, padronização, configuração,

modulação, formatação dos dados, para que as informações das prestações de contas mensais

das administrações municipais sejam registradas em meio informatizado e enviadas ao TCM. 

Os dados importados são armazenados em banco de dados e devem corresponder,

fiel e integralmente às contas prestadas pelos municípios, sendo preservadas sua origem e

integridade, representando os resultados da gestão pública municipal. Além de subsidiar as

atividades de controle externo exercidas pelo TCE, os dados são disponibilizados no Portal da

Transparência dos Municípios, para conhecimento e uso pela sociedade e demais órgãos de

controle. 

Dessa forma, o sistema corporativo de recepção de contas públicas tem o condão,

também, de levar a informação pública ao usuário principal: a sociedade. As necessidades de

disponibilização de tais informações vão ao encontro dos princípios da publicidade, basilares

da administração pública e do Estado democrático de direito.

A omissão no SIM representa conduta grave, pois impede que o órgão de controle

detenha informações básicas sobre as despesas. Exemplo de tal irregularidade é a omissão de

informações em relação a licitações e contratos, levando, muitas vezes o Tribunal aferir que

na ausência de informações, tais procedimentos não ocorreram.

Tais condutas, dependendo na magnitude das omissões verificadas, podem ensejar

a irregularidade das contas, salientando-se, ademais, que a ação de deixar de prestar contas

mensais no SIM é objeto, por si só, de processo autônomo.

3.6.3 Irregularidades nos repasses das consignações extraorçamentárias

As consignações  extraorçamentárias  tratam dos  valores  que  não  pertencem ao

município, mas atuam como depositários. Um dos principais exemplos de consignações, são

os repasses devidos ao INSS, sindicatos, e bancos, em se tratando, quanto a estes últimos, de

empréstimos.
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O não repasses das contas extraorçamentárias são consideradas condutas graves,

pois podem ocasionar o endividamento dos municípios. Para deixar mais elucidativo, cita-se o

caso do INSS. O órgão gestor deve recolher os valores relativos ao Instituto Nacional de

Seguridade Social dos contribuintes e a cada mês repassar os valores das receitas arrecadas

para o suscitado ente. Quanto o gestor se exime de realizar o repasse no momento adequado,

deixando  de  cumprir  sua  obrigação,  têm-se  a  incidência  de  juros  quanto  aos  atrasos

ocasionados.

Os  juros  ocasionados  da  ausência  de  repasse  ou  do  repasse  a  maior  são

considerados dano ao Erário, uma vez que ocasionaram prejuízo as receitas no ente. Ademais,

no caso do repasse a maior, ou seja, quando o órgão repassa mais do que é devido a quem de

direito, o gestor também incorre em dano. 

Destaca-se  que  tal  irregularidade  pode  ocasionar  o  julgamento  irregular  das

contas, por incorrer em conduta grave, podendo ser sancionado com multa, bem como com a

imputação de débito.

3.6.4 Prorrogação de contrato que extrapolam o exercício financeiro

Conforme a redação do caput do art.  57 da Lei nº 8.666/1993,  a duração dos

contratos  regidos  por  esta  Lei  ficará  adstrita  à  vigência  dos  respectivos  créditos

orçamentários,  sendo  permitida  a  prorrogação  nos  causos  excepcionados  pelo  referido

normativo.

Da análise das contas de gestão, verificou-se que uma das principais falhas estão

relacionadas à prorrogação de contratos indevidamente.  Na maioria  dos casos os gestores

informam que a prorrogação teve como fundamento o fato das despesas caracterizarem-se em

serviços de natureza continuada, o que, na maioria das vezes, não é o caso.

Em relação aos serviços de natureza continuada, o Tribunal de Contas da União,

em seu Manual de Licitações e Contratos, dispões que:
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Serviços de natureza contínua são serviços auxiliares e necessários à Administração

no  desempenho  das  respectivas  atribuições.  São  aqueles  que,  se  interrompidos,

podem comprometer a continuidade de atividades essenciais e cuja contratação deva

estender-se por mais de um exercício financeiro. 

O que é contínuo para determinado órgão ou entidade pode não ser para outros. São

exemplos  de  serviços  de  natureza  contínua:  vigilância,  limpeza  e  conservação,

manutenção elétrica, manutenção de elevadores, manutenção de veículos etc.

Dessa forma, pela definição acima descrita, serviços de natureza continuada são

aqueles essenciais ao órgão gestor, os quais estão diretamente relacionados a continuidade dos

serviços do ente administrativo. Assim, não cabe o gestor apenas suscitar que a prorrogação se

deveu ao fato dos serviços serem essenciais, tal fato deve ter relação com a realidade, sendo

aferido pela análise do TCE ao julgar as contas.

Tais irregularidades possuem natureza grave, uma vez que constituem infração à

norma legal e podem levar ao julgamento irregular das contas.

4 DO JULGAMENTO DAS CONTAS

As contas dos gestores municipais têm seu julgamento disciplinado pela Lei Orgânica

do extinto TCM, na qual estão previstos os tipos de julgamento,  bem como as sanções e

medidas corretivas a serem aplicadas.

Em relação  aos  tipos  de  julgamento,  o  art.  1330 traz  as  hipóteses  em que  as

Prestações de Contas de Gestão podem ser enquadradas, conforme descritas abaixo:

Art. 13. As contas de gestão serão consideradas:

I  -  regulares,  quando  expressarem,  de  forma  clara  e  objetiva,  a  exatidão  dos

demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos

do responsável; 

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedades ou qualquer outra

falta de natureza formal, ou ainda a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico

30 CEARÁ. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Lei n° 12.160 de 04 de agosto de 1993. Dispõe sobre
a  Lei  Orgânica  do  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios  do  Estado  do  Ceará  e  dá  outras  providências.
Disponível em: <Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará e
dá outras providências.>. Acesso em: 19. out. 2018.
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que não seja de natureza grave e que não represente injustificado dano ao Erário; 

III - irregulares, quando comprovadas quaisquer das seguintes ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar constas; 

b) grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,

orçamentária, operacional e patrimonial; 

c) injustificado dano ao Erário, decorrente de ato ilegítimo ou antieconômico; d)

desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

Parágrafo  único.  O Tribunal  poderá considerar  irregulares  as  contas,  no caso de

reincidência no descumprimento de determinação, de que o responsável tenha tido

ciência,  feita  em  processo  de  tomada  ou  prestação  de  contas  através  de

documentação escrita.

Além disso, o art. 55 e art. 56 dispõem sobre as cominações de multas a serem

aplicadas e o caso de sua incidência, nos termos a seguir delineados:

Art. 55. O Tribunal poderá aplicar multa de até cem por cento do valor real do dano

causado ao erário. 

Art. 56. O Tribunal poderá aplicar multas de até o valor equivalente a 6.000 UFIRs

(seis mil Unidades Fiscais de Referência) aos responsáveis por:

I - contas julgadas irregulares, de que não resulte débito, nos termos do parágrafo

único, do art.19 desta lei. 

II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; 

III - ato ilegítimo ou anti-econômico de que resulte injustificado dano causado ao

erário; 

IV - não atendimento no prazo fixado, sem causa justificada, à diligência do Relator

ou à decisão do Tribunal; 

V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas; 

VI - sonegação de processo, documento ou informação em inspeções e auditorias

realizadas pelo Tribunal; 

VII - atraso na remessa de balancetes mensais e prestação de contas anual; 

VIII - sonegação de livros e documentos de sua gestão; 

IX - reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal; 

X - atos que evidenciem impropriedades ou qualquer outra falta de natureza formal,

ou ainda a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não seja de natureza
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grave e que não represente injustificado dano ao Erário.

Além das cominações acima elencadas, o Tribunal, ao proferir o julgamento das

contas  por  meio  do  seu  colegiado  de  conselheiros,  pode  emitir  recomendações  e

determinações aos entes gestores, bem como imputar o débito no caso de dano causado aos

cofres públicos.

4.1 Da inelegibilidade dos gestores

A Lei Complementar nº 135/2010, conhecida como a Lei da Ficha Limpa, alterou

a redação do art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990, que trata das inelegibilidades. Referida

Lei aduz em seu art. 1º, alínea g, que o chefe do executivo, bem como os responsáveis pela

gestão  de  recursos  públicos,  os  ordenadores  de  despesas,  ficarão  inelegíveis,  no  caso  de

desaprovação  das  contas,  por  oito  anos,  no  caso  de  irregularidade  que  detenha  natureza

insanável  que configure ato doloso de improbidade administrativa,  nos termos descritos a

seguir:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas

rejeitadas  por  irregularidade  insanável  que  configure  ato  doloso  de  improbidade

administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver

sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem

nos 8 (oito) anos seguintes,  contados a partir  da data da decisão, aplicando-se o

disposto no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de

despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição;

Salienta-se  que são  ordenadores  de  despesas  qualquer  autoridade  cujo  os  atos

resultem em emissão de emprenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio de

recursos, conforme definição dada pelo Decreto-Lei nº 200/1997.

Nas  palavras  de  José  Jairo  Gomes31,  irregularidades  insanáveis  são

“irregularidades graves decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias ao

interesse público; podem causar dano ao Erário, enriquecimento ilícito, ou ferir princípios

constitucionais  reitores  da  Administração Pública”.  Assim,  verificadas  irregularidades  que

31 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 8. ed. São Pulo: Altas, 2012, pg. 186.
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denotem  as  referidas  características,  podem  os  Tribunais  de  Contas  considerarem  a

configuração das irregularidades.

Salienta-se que, para fins de inelegibilidade, não basta a conduta ser considerada

insanável, deve configurar ato doloso de improbidade administrativa. Os Pretórios de Contas

entendem que se configura  ato  doloso o dolo  eventual,  ou seja,  aquele  em que o agente

assumiu o risco pela de não atender os comandos gerais previstos em lei.

Assim, em seu julgamento das contas, o Tribunal pode reconhecer o cometimento

de  irregularidade  insanável,  devendo  encaminhar  as  decisões  do  colegiado  aos  órgãos

competentes, como o caso dos tribunais eleitorais, para que tomem as medidas que julgarem

adequadas.

4.2 O controle judicial das decisões dos Tribunais de Contas

Por fim, das análises realizadas no presente trabalho, faz necessário elencar algumas

considerações sobre o controle judicial exercido sobre as decisões dos Tribunais de Contas. O

judiciário, em relação à apreciação das querelas administrativas, atua com o viés de proteção

do indivíduo perante o Estado, a fim de evitar abusos de autoridade.

Salienta-se que os Pretórios de Contas são órgãos que detêm posição de destaque,

uma vez que tem origem de uma emanação constitucional, com características autônomas e de

grande indispensabilidade para o Estado Moderno. Jonathan Doering Darcie aduz que:

[...] o Tribunal de Contas é ímpar, e em absolutamente nada pode ser comparado a

qualquer tribunal administrativo. Desde seus membros, que no caso do Tribunal de

Contas  da  União,  gozam  "das  mesmas  garantias,  prerrogativas,  impedimentos,

vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça", até suas

atribuições  ou  "competências",  previstas  taxativamente  no  Texto  Maior  da

República, não há nenhum traço comum entre qualquer corte administrativa e a Casa

de Contas.

Outro aspecto importante que reconhece a singularidade do Tribunal de Contas e,

consequentemente, das suas decisões, tem-se os pronunciamentos de Ayres Britto:

Esse o pano de fundo para uma proposição complementar: a proposição de que os

processos  instaurados  pelos  Tribunais  de  Contas  têm sua  própria  ontologia.  São

processos  de  contas,  e  não  processos  parlamentares,  nem  judiciais,  nem
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administrativos.  Que  não  sejam  processos  parlamentares  nem  judiciais,  já  ficou

anotado e até  justificado (relembrando,  apenas,  que os Parlamentos decidem por

critério  de  oportunidade  e  conveniência).  Que  também  não  sejam  processos

administrativos,  basta  evidenciar  que  as  Instituições  de  Contas  não  julgam  da

própria  atividade  externa  corporis (quem  assim  procede  são  os  órgãos

administrativos), mas da atividade de outros órgãos, outros agentes públicos, outras

pessoas,  enfim.  Sua  atuação  é  conseqüência  de  uma  precedente  atuação  (a

administrativa),  e  não  um proceder  originário.  E  seu  operar  institucional  não  é

propriamente  um  tirar  competências  da  lei  para  agir,  mas  ver  se  quem  tirou

competências da lei para agir estava autorizado a fazê-lo e em que medida.

Feitas tais considerações, faz-se pertinente concluir que os Tribunais sob exame

não  são  meros  órgão  administrativos,  mas  de  uma  corte  constitucional,  com  atribuições

especiais que detém a condição de singular em nosso ordenamento jurídico.

Diante das considerações expostas,  verifica-se a existência de limites quanto à

revisão das decisões dos Tribunais de Contas, tendo em vista a suas particularidades.

Salienta-se que, tendo em vista o viés constitucional das atribuições do judiciário,

no caso de lesão ou ameaça a direito poderá e deverá ser conhecida a possibilidade da revisão

do processo de julgamento das Contas pelo Poder Judiciário. Neste caso, porém, o controle

judicial é submetido a uma análise intrínseca aos referidos aspectos, não podendo tratar das

questões de mérito que envolvem os referidos processos.

Nas palavras de Jonathan Doering Darcie:

[...] à semelhança do que sucede com o Parlamento no processo de  impeachment,

deve-se  entender  o  judicial  review como instrumento  de  proibição  da  lesão  ou

ameaça ao direito a justo julgamento pelo Tribunal de Contas, dentro de todos os

ditames constitucionais e legais que, se porventura não atendidos, possam importar

em  abuso  de  autoridade,  excesso  de  competência  praticado  por  essa  Corte

constitucional.

De todo o exposto, decorre a lógica conclusão de que ao Poder Judiciário jamais

caberá a reforma de um julgamento stricto sensu do Tribunal de Contas. Verificado

o defeito insanável, e provocada a jurisdição, haverá a Justiça de anular o decisum,

porém nunca lhe substituindo o julgamento, reformando-lhe. Se o fizesse,  estaria

julgando  as  contas  dos  administradores,  em  flagrante  extravaso  de  suas

competências constitucionais.

Assim,  o  controle  jurisdicional  da  administração pública,  conforme a doutrina
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dominante,  limita-se a  verificação da  legalidade  da atividade  administrativa,  analisando o

mérito administrativo atrelado aos seus princípios condicionantes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante  do  exposto,  observa-se  que  o controle  externo exercido  pelos  Tribunais  de

Contas vem ganhando, cada vez mais, papel central no controle da Administração pública,

conclusões aferidas da análise da estrutura organizacional que o Estado Brasileiro assume, das

possibilidades  de  atuação  que  a  Constituição  Federal  de  1988  conferiu  a  estes,  com  a

ampliação  das  usa  atribuições,  bem  como  da  análise  dos  posicionamentos  do  Supremo

Tribunal Federal, que vem decidindo pelo reconhecimento da essencialidade e da autonomia

dos Órgãos ora examinados.

Assim, entende-se que os Pretórios de Contas são órgãos autônomos que não estão

subordinados ao Poder Legislativo, mas sim, que foram instituídos para realizar, de forma

ampla  e  técnica,  o  poder  fiscalizatório  da  coisa  pública,  sendo a  estes  atrelados diversas

funções, como o dever de julgar as contas dos gestores de quaisquer valores ou bens públicos,

emitir parecer prévio nas contas do chefe do executivo, aplicar multa naqueles que incorreram

em irregularidades de gestão, instituir normativos relacionados a formas de fiscalização das

contas públicas, emitir recomendações e determinações, dentre outras.

No tocante às Prestação de Contas de Gestão no âmbito dos municípios cearenses,

verifica-se que extinção do Tribunal de Contas dos Municípios criou uma situação particular,

uma vez que a Emenda Constitucional nº 92, de 16 de agosto de 2017, do Estado do Ceará

estabeleceu que a atribuição de apreciar as contas ficou a cargo do Tribunal de Contas do

Estado, contudo, utilizando-se, por sua vez, a legislação do extinto Pretório Municipal.

Por  fim,  da  análise  das  Prestações  de  Contas  de  Gestão  Municipais,  pela

amostragem  descrita  neste  trabalho,  verificou-se  que  as  principais  irregularidades  estão

associadas ao repasse indevido das consignações extraorçamentárias, à não apresentação dos

documentos obrigatórios para a formalização do respectivo processo de Contas, à prorrogação

indevida de contratos administrativos, a não apresentação dos documentos necessários para a

comprovação do saldo financeiro dos entes e a omissão de disponibilização de informações

obrigatórias relacionadas às despesas dos órgãos no Sistema de Informações Municipais.
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