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1 RELATÓRIO 

Os autos tratam de Consulta formulada pelo Prefeito do Município de Dom 

Expedito Lopes – PI (pasta 02), VALMIR BARBOSA DE ARAÚJO, que solicitou a esta 

Corte de Contas manifestação acerca das receitas que comporão a base de cálculo de 

repasse da Câmara Municipal, o FPM, ICMS, ITR, IPVA e IPI, se serão acuradas pelo 

valor líquido ou bruto.  

Em sede de juízo de admissibilidade (pasta 03), constatou-se que o pleito 

preenchia os requisitos necessários para que fosse admitido como Consulta, nos 

termos do art. 203 do Regimento Interno, uma vez que o consulente possui 

legitimidade e trata-se de relevante interesse público da matéria questionada, 

ressaltando que a decisão a ser proferida por este Tribunal será sempre em tese. 

O presente processo foi então encaminhado à Comissão de Regimento e 

Jurisprudência, conforme o que dispõe o art. 328 do RITCE/PI, que constatou a 

existência de prejulgados ou decisões reiteradas sobre a matéria questionada, mais 

especificamente no caso . 

Posteriormente, os autos do processo em discussão foram encaminhados 

para a Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal, que apresentou relatório 

(peça 05), no qual concluiu que o valor da base de cálculo para o repasse ao Poder 

Legislativo se faz tendo em vista a receita bruta, ou seja, sem deduções, o que 

nos leva a concluir que os valores deduzidos para a constituição do FUNDEB e FMS 

não serão excluídos, já que as receitas das transferências constitucionais serão 

contabilizadas pelos respectivos recebimentos totais.  
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Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, 

que por meio do Parecer n°2018MC0001 (pasta 08), opinou: 

Ante o exposto e o que consta nos presentes autos, o Ministério Público de 

Contas opina pela NÃO ADMISSÃO da consulta, por não atender todos os 

pressupostos de admissibilidade, no mérito, que a resposta seja: “o valor da base de 

cálculo para o repasse ao Poder Legislativo considera a receita bruta, ou seja, sem 

deduções, logo os valores deduzidos para a constituição do FUNDEB e FMS não 

serão excluídos, já que as receitas das transferências constitucionais serão 

contabilizadas pelos respectivos recebimentos totais. 

É o relatório. 

2 VOTO 

Diante de todo o exposto, voto, concordando parcialmente com o Ministério 

Público de Contas pela admissibilidade da consulta em tela, com fulcro no art. 203 do 

Regimento Interno desta Corte de Contas, por se tratar de matéria de relevante 

interesse público, bem como para que seja respondida a consulta nos mesmos termos 

do relatório do órgão técnico, quais sejam: “o valor da base de cálculo para o repasse 

ao Poder Legislativo considera a receita bruta, ou seja, sem deduções, logo os valores 

deduzidos para a constituição do FUNDEB e FMS não serão excluídos, já que as 

receitas das transferências constitucionais serão contabilizadas pelos respectivos 

recebimentos totais. 

 

 

Teresina, 01 de fevereiro de 2018. 

  

(assinado digitalmente) 
Cons. ABELARDO PIO VILANOVA E SILVA 

Relator  
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