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CONSULTA. Autoridade competente. Materia
de fato. Nao conhecimento. Determina<;ao de
remessa ao Relator das Contas do Governo do
EstadojExerdcio de 2.010 para providencias.

RESOLUCAO RPL - TC -

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas
atribuic;5es legais e tendo em vista 0 que consta no presente processo, que trata de
Consulta formulada pelo Secretario de Estado de Planejamento e Gestao, Sr. Osman
Bernardo Dantas Cartaxo, e
CONSIDERANDO que atraves do Documento TC nO 06.025/10, datado de
24/05/2010, fls.02/07, 0 mencionado Secretario de Estado do Planejamento e
Gestao, protocolizou Consulta objetivando obter pronunciamento, com carater
normativo, acerca da inteligencia e aplicac;ao de dispositivos contidos nos anexos da
Lei Estadual nO 9.046/2010 (Lei Orc;amentaria Anual), a fim de aferir a sua
compatibilidade com os prindpios constitucionais orc;amentarios e com 0 regramento
normativo e infraconstitucional norteador da elaborac;ao das leis orc;amentarias (Lei
nO 4.320/64), em face de alterac;5es aprovadas atraves de Emendas Parlamentares
ao Projeto de Lei Orc;amentaria Anual;
CONSIDERANDO que, conforme 0 Parecer CONJU nO 04/2010, 0 Consultor
Jurfdico deste Tribunal, Bel. Eugenio Gonc;alves da Nobrega, analisou a materia,
destacando aspectos relevantes acerca do assunto, concluindo, pelo seu
conhecimento, ante a evidente legitimidade do Consulente, no entanto, opinando
pela improcedencia do pedido de emissao de Parecer Normativo sobre 0
questionamento aventado, posta referir-se a fatos e atos concretos, com fundamento
no art. 123 do Regimento Interno desta Corte de Contes e, ante a repercussao e
implicac;5es decorrentes da materia versada, sugeriu 0 encaminhamento dos autos
ao Conselheiro Relator das Contas do exerdcio em curso, para que delibere,
incidenter tantum, sobre os questionamentos apresentados, se assim entender
conveniente e cabfvel;
CONSIDERANDO que a Divisao de Auditoria das Contas do Governo do
Estado (DICOG I), no relatorio de fls. 19/22, informou, preliminarmente, que a Lei
Estadual nO 9.046/2010 - LOA/2010, foi objeto de analise por parte da Auditoria,
atraves do documento TC nO02362/10, no qual consta pronunciamento a respeito do
veto parcial do chefe do Poder Executivo Estadual. Quanto ao exame, mesmo que
em carater abstrato, da legalidade constitucional das alterac;5es levadas a cabo por
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CONJU, observando, ainda, que em razao da relevancia e complexidade da materia e
dos posslveis desdobramentos quando da operacionaliza<.;aoda Lei Or<.;amentaria,
seria apropriado que 0 Chefe do Poder Executivo submetesse a querela a respeito da
constitucionalidade ou nao das Emendas rejeitadas pelo Poder Legislativo ao crivo do
Poder Judiciario;

CONSIDERANDO

que 0 Ministerio Publico Especial, em parecer formulado
oral mente pelo douto Procurador Geral, pugnou pelo nao conhecimento da Consulta,
pelas razoes ja mencionadas e pela remessa do processo ao Relator das Contas do
Governador do Estado referentes ao exerdcio de 2010, para as providencias que
entender eabfveis;

CONSIDERANDO

0

teor do voto do Relator, formulado oralmente, e

0

mais

que dos autos consta,

RESOLVE, a unanimidade de votos, apes declara<.;aode impedimento do
Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima, em sessao realizada nesta data:

°-

Art. 1
Nao tomar conhecimento da Consulta por se tratar de materia
de fato, nos termos do que dispoe 0 § 2° do art. 1° da LOTCE, c/e 0 art. 123 do
Regimento Interno do Tribunal;
Art. 2° - Determinar a remessa do presente proeesso ao Exmo. Cons. Relator
das eontas do Exmo. Governador do Estado da Parafba, relativas ao exerdeio em
curso, para as providencias que entender cabfveis em rela<.;ao aos fatos
mencionados pelo eonsulente no bojo da consulta formulada, objetivando 0
restabelecimento da legalidade quanta a execu<.;aoda Lei Or<.;amentariavigente (Lei
Estadual nO9.046, de 07/01/2010);
Art. 3° - Reeomendar ao meneionado Relator que dentre as provideneias que
S. Exa. entender pertinentes e oportunas para a execu<.;aodo mister delineado no
artigo anterior sejam expedidas notifiea<.;oes solicitando informa<.;oes ao Exmo.
Governador do Estado, ao Exmo. Secretario de Estado de Planejamento e Gestao, ao
Exmo. Secretario de Estado do Governo, ao Exmo. Seeretario da Controladoria Geral
do Estado, ao Exmo. Procurador Geral do Estado e, ainda, ao Exmo. Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado da Parafba;
Art. 4° - Encaminhar eepia desta decisao ao consulente, bem assim as demais
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Art. 5° - Esta Resoluc;aoentra em vigor na data de sua publicac;ao no Ditkio
Oficial Eletronico.
Presente ao julgamento 0 Exmo. Sr. Procurador Geral junto ao TCEjPB
Publique-se, intime-se e registre-se.
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Co s. Fabio Tulia Filgueiras Nogueira
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Relator
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