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Possibilidade de a lei municipal determinar que os Centros de Formação 
de Condutores mantenham veículos adaptados ao apren dizado de 
pessoas portadoras de necessidades especiais 
 

 
  Primeiramente cumpre referir que compete a União legislar sobre 
trânsito, que abrange o conceito da utilização das vias por pessoas, veículos e 
animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, 
parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Senão vejamos: 
 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

[…]  

XI - trânsito e transporte; 

  
 
  O Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 9.503/97, no art. 5º 
prevê que o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por 
finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, 
normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, 
habilitação e reciclagem de condutores,  educação, engenharia, operação do 
sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos 
e aplicação de penalidades. 
 

  O artigo 22, refere que compete aos órgãos ou entidades 
executivos de trânsito dos Estados  e do Distrito Federal, no âmbito de sua 
circunscrição: 
   [...] 

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de  formação, 
aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutor es, 
expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão  para 
Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediant e delegação do 
órgão federal competente;  

 
 
  O processo de formação de condutores se dá através dos Centros 
de Formação de Condutores (CFCs) que são entes credenciados pelo 
Detran/RS, que seguem normas e orientações desta autarquia e são 
fiscalizados pelo mesmo. Como dito, o Detran/RS é uma autarquia, que 
conforme a Lei Estadual n.º 14.733/2015, é vinculada a Secretaria da 
Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos (SMARH). 
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  O código de trânsito não delega aos Municípios competência para 
formação de condutores, tão pouco pode o mesmo legislar sobre o assunto, 
que inclusive é serviço de Competência do Poder Executivo Estadual. 
 
 
  A jurisprudência entende que na falta de previsão expressa, não 
está o CFC obrigado a disponibilizar veículo adaptado à necessidade especial a 
candidato a motorista portador de necessidade especial que não possui veículo 
próprio. Senão vejamos: 
 
 

Trânsito. carteira nacional de habilitação. deficiê ncia física.  
AULAS PRÁTICAS. disponibilização. veículo adaptado.   

1. O candidato à CNH deve submeter-se a exames de aptidão 
física e mental. Em caso de deficiência física incompatível com 
veículos não adaptados, o motorista somente tem direito à 
habilitação na categoria B. Resoluções n.º 33/1998, 168/2004, 
169/2005, 267/2008 do CONTRAN.   
 
2. Na falta de previsão expressa, não está o CFC obrigado a 
disponibilizar veículo adaptado à necessidade especial a 
candidato a motorista portador de necessidade especial que 
não possui veículo próprio. 
 
3. Ausente prova inequívoca da verossimilhança da alegação e 
do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, é 
de ser indeferida a antecipação de tutela.  
 Negado seguimento ao recurso. AI Nº 70046559621 
TJRS. Porto Alegre, 12 de dezembro de 2011.  

 
  Porém, a jurisprudência não deixa claro se a previsão expressa é 
de lei municipal ou não. No entanto, o Projeto de Lei, que venha a ordenar que 
CFCs tenham parte de sua frota de veículos com carros adaptados, de 
iniciativa do Poder Legislativo, ou Executivo, não estará necessariamente 
legislando sobre formação de condutores, ou mesmo tratando sobre Trânsito, 
cuja competência é da União, mas apenas dispondo sobre a comodidade de 
uso do serviço, para garantir um melhor conforto para pessoas deficientes, para 
que os mesmos não tenham que se deslocar para CFCs longínquos que 
tenham veículos adaptados. 
 
  Na jurisprudência não encontramos casos sobre discussão 
especificamente sobre se seria ou não vício de iniciativa do Poder Legislativo a 
iniciativa de projeto de lei obrigando os CFCs a disponibilizarem veículos 
adaptados para deficientes. 
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  Contudo, utilizando a jurisprudência por analogia, ou semelhança, 
nos casos de lei municipal impondo regras aos bancos quanto ao tempo de 
espera na fila, o entendimento foi no sentido de que não haveria vício de 
iniciativa eis que não versaria a matéria sobre atividade bancária típica, mas 
somente sobre o horário do funcionamento dos bancos ou do tempo de espera 
na fila, o que teria caracterizado o interesse local. Senão vejamos: 
 

 
PORTO ALEGRE – MANDADO DE SEGURANÇA – HORÁRIO 
BANCÁRIO – SETOR DE CAIXAS – ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
EM PERÍODO RAZOÁVEL – LEI MUNICIPAL 8192/988, QUE 
DISPÕE SOBRE AS OBRIGAÇÕES DAS INSTITUIÇÕES 
BANCÁRIAS COLOCAREM FUNCIONÁRIOS NO SETOR DE 
CAIXAS, DISPONÍVEIS PARA PRESTAREM ATENDIMENTO AOS 
USUÁRIOS EM TEMPO RAZOÁVEL – Inocorre no texto legal 
qualquer violação a Lei maior ou a constituição estadual, pois, não 
versa a matéria sobre atividade bancária típica, nem sobre horário do 
funcionamento dos bancos. Interesse local caracterizado. 
Competência municipal para legislar. Constitucionalidade. Apelo 
improvido. (TJRS – APC 599390382 – 4ª C.Cív. – Rel. Des. Juiz 
Vasco Della Giustina – J. 12.04.2000) [grifou-se].    
 

 
 
  Neste sentido o Tribunal de Justiça Gaúcho continuou a se 
manifestar sobre assunto, emitindo outros julgados envolvendo bancos, 
tratando da colocação de bebedouros e de sanitários nas agências bancárias 
bem como da colocação de cadeiras. Vejamos algumas ementas: 
 

EMENTA: APELACAO. MANDADO DE SEGURANCA. BANCOS. 
INSTALACAO DE BEBEDOUROS E SANITARIOS NAS 
AGENCIAS. DETERMINACAO DECORRENTE DE LEI MUNICIPAL.  
COMPETENCIA DO MUNICIPIO. INTELIGENCIA DOS ARTIGOS 
30, I, DA CF. SENTENCA CONCESSIVA DA SEGURANCA. SENDO 
A INSTALACAO DE BEBEDOUROS E SANITARIOS QUESTAO DE 
INTERESSE MERAMENTE LOCAL, QUE VISA AO BEM ESTAR 
DOS CONSUMIDORES, NAO HAVENDO INGERENCIA NO 
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, E DO MUNICIPIO A 
COMPETENCIA PARA LEGISLAR SOBRE A MATERIA. LEI 
MUNICIPAL  CARENTE DE REGULAMENTACAO. NOTIFICACAO 
OBRIGANDO O CUMPRIMENTO, SOB AMEACA DE PENALIDADE. 
INVIABILIDADE. DIREITO LIQUIDO E CERTO RECONHECIDO, 
APENAS NESTE PONTO. SENTENCA "ULTRA PETITA". 
REDUCAO DO COMANDO SENTENCIAL AOS EXATOS TERMOS 
DO PEDIDO. INEXISTENCIA DE NULIDADE. APELACAO 
PARCIALMENTE PROVIDA. PREJUDICADO O REEXAME 
NECESSARIO. (12FLS.) (APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO 
Nº 598102945, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO RS, RELATOR: FABIANNE BRETON BAISCH, 
JULGADO EM 25/04/2001). [grifou-se] 
 
MANDADO DE SEGURANÇA. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. LEI 
MUNICIPAL. SETOR DE CAIXAS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO  



            Caderno de Estudos para a Administração Pública 
 

 

 
Centro de Estudos para Administração Pública Editora Ltda. 

5 

SEM FILAS E COM COLOCAÇÃO DE BANCOS, COM A 
INSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE SENHAS, BASEADA EM 
ATENDIMENTO POR ORDEM DE CHEGADA, COM ABOLIÇÃO DE 
FILA ÚNICA. Ameaça de sanção administrativa pelo 
inatendimento às disposições legais. Matéria que nã o diz 
respeito à atividade bancária propriamente dita. Pe culiar 
interesse do município. Possibilidade de legislar. Inexistência de 
violação à lei maior. Poder de polícia do município . Lição de 
Hely Lopes Meirelles. Exigência de um mínimo de con forto, 
compatível com o nível cultural do povo que freqüen ta os 
bancos, traduzindo um tratamento adequado à cidadan ia. 
Precedentes jurisprudenciais . APELO DESPROVIDO. 
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70005434931, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: VASCO DELLA 
GIUSTINA, JULGADO EM 19/03/2003). [grifou-se] 
 
 

  Ou seja, nestas decisões mesmo considerando o fato de que a 
determinação de instalação de bebedouros e assentos poderia acarretar 
despesa, a lei municipal determinante fora considerada constitucional, por ter 
interesse local. 
 
  Contudo, quando o Projeto de Lei for de iniciativa do Poder 
Legislativo, não poderá o mesmo criar despesa para o Poder Executivo, ou 
interferir na organização daquele Poder, como ordenar que determinada 
Secretaria seja criada ou que faça o serviço de fiscalização do fiel cumprimento 
da Lei, verificando se os CFCs adaptaram os veículos. 
 
  Conclui-se que o Projeto de Lei, que venha a ordenar que CFCs 
tenham parte de sua frota de veículos com carros adaptados não estará 
necessariamente legislando sobre formação de condutores, ou mesmo tratando 
sobre Trânsito, mas apenas dispondo sobre a comodidade de uso do serviço, 
para garantir um melhor conforto para pessoas deficientes, para que os 
mesmos não tenham que se deslocar para CFCs longínquos que tenham 
veículos adaptados. Bem como, utilizando a jurisprudência por analogia, ou 
semelhança, nos casos de lei municipal impondo regras aos bancos quanto ao 
tempo de espera na fila, o entendimento foi no sentido de que não haveria vício 
de iniciativa eis que não versaria a matéria sobre atividade bancária típica, mas 
somente sobre o horário do funcionamento dos bancos ou do tempo de espera 
na fila, o que teria caracterizado o interesse local, o que nos leva a concluir pela 
possibilidade de extensão deste entendimento também para hipótese de Lei 
municipal ordenando que os CFCs adaptem veículos para pessoas com 
deficiência, não incorrendo em vício de iniciativa. 
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Possibilidade de uso gratuito de prédios públicos p elos partidos políticos 
para a realização das convenções de escolha de cand idatos   
 
 
  As eleições de 2016 se aproximam e surge a dúvida frequente 
que é sobre a possibilidade ou não da cedência do prédio da Casa Legislativa, 
ou de outros prédios públicos, para reunião de realização das convenções para 
coligações eleitorais e escolha de candidatos. 
 
 
  A Lei Federal nº 9.504/97 em seu art. 73, I, prevê vedação aos 
agentes públicos ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou 
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou 
indireta dos entes federados, salvo para a realização de convenção partidária. 
Senão vejamos: 
 

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais: 
 
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou 
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção 
partidária; 

 
Portanto, o uso do prédio do Poder Legislativo em benefício de 

candidato, partido político ou coligação somente pode se dar para realização de 
convenção partidária. 
 
 Ressalta-se que a vedação contida no art. 73, I, da Lei Federal nº 
9.504/97, não estabelece qualquer lapso temporal em contraponto com outras 
vedações consignadas no próprio artigo o que demonstra a observância do 
dispositivo independentemente de estarmos ou não em período eleitoral, caso 
contrário seria o mesmo que admitir que bens públicos pudessem ser utilizados 
por agremiações políticas em exercícios em que não existe eleição, o que não 
é a vontade do comando legal. No mesmo sentido vem a jurisprudência 
especializada: 
 

Logo, qualquer cessão ou uso do patrimônio público pode, em tese, 
caracterizar a conduta vedada, sob pena de, se assim não se 
entender, estimular os candidatos, enquanto administradores, a violar 
o dispositivo legal.(...) 
A meu ver, portanto, se não estiver definido, expressamente, o prazo 
da respectiva conduta vedada, deverá a Justiça Eleitoral considerar 
o ano em que se realizar a eleição, sem prejuízo do  exame de 
cada caso concreto, sopesando as circunstâncias, in clusive 
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relativas a períodos anteriores , sobretudo se caracterizado abuso. 
Do contrário, o próprio conteúdo do art. 73, nitidamente moralizador, 
poderia ser esvaziado.  (Recurso Especial Eleitoral nº 93887, Acórdão 
de 25/08/2011, Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI LEITE 
SOARES, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 
16/09/2011, Página 36 ) 

 
 
 Assim, a cedência do prédio da Casa Legislativa para simples 
reunião de coligação eleitoral se mostra ilegal, dada a vedação contida no art. 
73, I, da Lei Federal nº 9.504/97, independentemente da existência de eleição 
suplementar, pois o permissivo se refere exclusivamente à realização de 
convenção partidária. Já para a efetiva realização da convenção onde se fixa 
as coligações e os candidatos é possível. Ou seja, a Lei eleitoral permite o uso 
de prédios públicos pelos partidos políticos para a realização de convenções 
partidárias e não simples reuniões políticas. 
 
 Cumpre ressaltar que qualquer dano causado nos prédios 
públicos durante a realização do evento é de estrita responsabilidade dos 
partidos políticos envolvidos, devendo a administração, se necessário, cobrar 
judicialmente a reparação dos danos. Senão vejamos: 
 
 

Art. 8o  A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre 
coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto 
do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva 
ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 
vinte e quatro horas em qualquer meio de comunicação. (Redação 
dada pela Lei nº 13.165, de 2015) 

[...] 

§ 2º Para a realização das convenções de escolha de  candidatos, 
os partidos políticos poderão usar gratuitamente pr édios 
públicos, responsabilizando-se por danos causados c om a 
realização do evento. 

 

  Cumpre mencionar ainda que a Lei nº 13.165 de 2015 mudou a 
data da escolha dos candidatos e coligações para o dia 20 de julho a 05 de 
agosto do ano eleitoral.  

 
 Conclui-se que é possível o uso gratuito de prédios públicos pelos 
partidos políticos para a realização das efetivas convenções de escolha de 
candidatos e coligações e não simples reuniões políticas, que deverão ocorrer 
entre 20 de julho a 05 de agosto do ano eleitoral. Bem como, qualquer dano 
causado nos prédios públicos durante a realização do evento é de estrita 
responsabilidade dos partidos políticos envolvidos, devendo a administração, 
se necessário, cobrar judicialmente a reparação dos danos. 
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Os Créditos Adicionais  
 

 
Os créditos adicionais visam atender a uma necessidade não 

prevista no orçamento, isto é, as que não possuem uma dotação específica no 
orçamento do exercício em vigor, ou ainda, as que existam, mas em grau 
inferior ao necessário.  

Por sua vez, eles se desdobram em três modalidades de créditos 
adicionais, a saber: suplementares, especiais e extraordinários. 

 
- Créditos Adicionais Suplementares 
São destinados ao reforço de dotações já existentes no 

orçamento do exercício financeiro corrente, ou seja, a abertura de créditos 
suplementares significa a existência de uma dotação orçamentária (despesa) 
estabelecida na LOA (Lei orçamentária anual), porém, insuficiente para atender 
a despesa planejada (Lei nº 4.320 de 1964, art. 41, inciso I). Diferencia-se, 
ainda, dos créditos adicionais especiais e extraordinários, no que se refere a 
vigência, eis que os créditos adicionais suplementares são as únicas hipóteses 
de créditos adicionais que vigoram exclusivamente para o próprio exercício, 
pois nas demais, o texto constitucional ressalva a vigência em para o ano civil 
seguinte, desde que enquadrado no requisito do art. art. 167, § 2°. 

 
- Créditos Adicionais Especiais 
 
Destinam-se a atender despesas para a qual não haja previsão 

específica na lei orçamentária anual (art. 41, inciso II, da Lei nº 4.320 de 1964), 
isto é, visam a atender novas despesas não previstas no orçamento, mas que 
surgiram durante a execução orçamentária. Portanto, o crédito especial cria 
novo item de despesa e se destina a atender um objetivo não previsto quando 
da elaboração da proposta orçamentária. 

A vigência será a mesma do orçamento em que for autorizado, 
salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses do 
exercício em vigência, ou seja, em regra, tem vigência até 31de dezembro do 
ano civil em que foi aberto, e como exceção, até 31 de dezembro do ano civil 
posterior, desde que atenda o requisito do (CF, art. 167, § 2°), caso em que, 
serão reabertos nos limites de seus saldos. 

 
A abertura dos créditos suplementares e especiais é autorizada 

por lei e abertos por decreto executivo. Bem como, dependerá da existência de 
recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição 
justificativa.  

A Lei Federal nº 4.320 de 1964 exige que a lei autorizativa 
imponha a origem dos recursos, sendo que ela arrola expressamente as 
hipóteses para tanto. 
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São considerados recursos para abertura dos créditos 
suplementares e especiais, conforme art. 43 da Lei n° 4.320 de 1964, desde 
que não comprometidos, as seguintes fontes de recurso: o superávit financeiro; 
os provenientes de excesso de arrecadação; os resultantes de anulação parcial 
ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais; e o produto de 
operações de crédito autorizadas. 

 
- Fontes de Recursos em Espécie 
 
Quanto às fontes de recursos para os créditos adicionais estas se 

subdividem em fontes concretas e fontes presumíveis. 
As fontes concretas são as autorizadas em lei dentro de um juízo 

de certeza quanto a existência efetiva dos recursos, logo, não se tratam de 
meras estimativas. Classificam-se como fontes concretas de recursos o 
superávit financeiro e o produto de operações de crédito autorizadas. 

Em contrapartida as fontes presumíveis de recursos são ficções 
jurídicas baseadas em um juízo de previsibilidade, ou seja, não se tem certeza 
quanto ao seu resultado ao final do exercício. As fontes presumíveis são o 
excesso de arrecadação e anulação parcial ou total de dotações orçamentárias 
ou de créditos adicionais. 

 
O Superávit financeiro é o resultado positivo, demonstrado no 

balanço patrimonial do exercício anterior, por essa razão se trata de fonte 
concreta de receita, pois os recursos já existem e estão a disposição da 
Administração Pública. 

Em outras palavras, não há como utilizar essa hipótese antes do 
encerramento do exercício ou quando no balanço anterior foi registrado déficit. 

O excesso de arrecadação é o saldo positivo das diferenças 
acumuladas mês a mês entre da arrecadação prevista e a realizada, 
considerando-se, a tendência do exercício. Assim, pode-se afirmar que o saldo 
do excesso de arrecadação apurado a qualquer época, pode ser utilizado para 
abertura de créditos suplementares ou especiais, desde que sejam observadas 
as restrições relativas aos recursos vinculados.  

Em face dessas características se pode ver que se trata de fonte 
presumível, ou seja, o legislador autoriza a abertura dentro da mesma ideia que 
fundamenta a receita estimada no próprio orçamento. Quanto mais próximo do 
fim do exercício mais confiável é esta verdadeira reestimativa da receita. 

Tradicionalmente se interpreta como excesso de arrecadação 
ainda os recursos provenientes de convênios com outras esferas de governo 
que não estavam originalmente previstos na lei de orçamento. 

A partir da edição da Lei Complementar n° 101 de 2000, art. 8°, 
existe a separação dos recursos livre e dos vinculados, logo, na apuração do 
excesso de arrecadação há que se ponderar igualmente essa segregação. 

Outro ponto interessante do excesso de arrecadação é que em 
uma gestão fiscal equilibrada, o gestor deve preferir reduzir o montante da 
reserva de contingência, através da anulação parcial ou total da dotação a ela 
destinada, antes de optar por esta fonte de recurso. 
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Dentre os riscos fiscais, está à possibilidade de frustração da 
receita prevista (art. 5º, III, “b”, da Lei Complementar nº 101/00), logo, em vez 
de majorar a estimativa de receita, deveria reduzir a margem de risco. Com 
isso, ao invés do crédito adicional se dar por excesso de arrecadação deveria 
sim utilizar-se da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias que 
estavam consignadas para a reserva de contingência. 

A penúltima fonte são os resultantes de anulação parcial ou total 
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais.  

Os recursos financeiros disponíveis ao serem anulados ou 
reduzidos quer parcial ou totalmente, resultará numa sobra de recurso, a qual 
poderá ser reaproveitado quando ocorrer a despesa de novos créditos 
adicionais.  

Também são recursos resultantes de anulação parcial ou total de 
dotações orçamentárias os decorrentes veto, emenda ou rejeição do projeto de 
lei orçamentária anual que ficarem sem despesas correspondentes, conforme 
autoriza o §8º do art. 166 da Carta Federal. 

Por fim, o produto de operações de crédito autorizadas, em forma 
que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las, é fonte concreta de 
recursos. A operação de crédito, nos termos da Lei Complementar nº 101/00, 
art. 29, III, constitui o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, 
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, 
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive 
com o uso de derivativos financeiros. 

 
- Créditos Adicionais Extraordinários 
 
São destinados a somente atender despesas imprevisíveis e 

urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade 
pública (art. 167, § 3º da CF e art. 41, inciso III, da Lei nº 4.320/64). Por serem 
situações atípicas, extraordinárias, de suma urgência, não necessitam de 
autorização legislativa prévia para a sua abertura. 

Os créditos extraordinários serão abertos por decreto e 
submetidos ao conhecimento imediato ao Poder Legislativo (Constituição 
Federal, art. 167, § 3º, c/c art. 62, art. 154, §2° e §3° da Constituição Estadual).  

 
Cabe ressaltar que não está expressamente na Constituição 

Federal e tão pouco na Constituição Estadual as formalidades na abertura do 
crédito extraordinário. 

A grande questão é a previsão do art. 154, §3° da Constituição 
Estadual que afirma: 

§3º A abertura de créditos extraordinários somente será 
admitida para atender a despesas imprevisíveis e 
urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, 
devendo ser convertida em lei no prazo de trinta dias.  

 
 Porém a Lei Federal nº 4.320 de 1964, em seu art. 44, afirma: 
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Art. 44. Os créditos extraordinários serão abertos por 
decreto do Poder Executivo, que dêles dará imediato 
conhecimento ao Poder Legislativo. 

Outro ponto que reforça a ideia de que os créditos adicionais não 
necessitam de autorização legislativa prévia, está na previsão constitucional do 
art. 167, senão vejamos: 

 
Art. 167. São vedados: (...) 
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem indicação dos 
recursos correspondentes;(...) 

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência 
no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo 
se o ato de autorização for promulgado nos últimos 
quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos 
nos limites de seus saldos, serão incorporados ao 
orçamento do exercício financeiro subseqüente. 

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será 
admitida para atender a despesas imprevisíveis e 
urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, observado o disposto no 
art. 62. 

Como se pode ver o inciso V, somente exige prévia autorização 
legislativa dos créditos suplementares ou especiais, e não dos extraordinários. 

Nos §§2º e 3º a Carta Federal não existe a expressão “lei” ou 
“autorização legislativa” e sim “ato de autorização”.  

Verificando a sistemática da União, se pode ver que os créditos 
extraordinários são autorizados por Medida Provisória, até por isso a referência 
ao art. 62 que o §3º expressamente faz. Ocorre que no texto constitucional 
estadual não há a figura da medida provisória, e por conseguinte a medida 
provisório em nível municipal.  

Portanto, não há como se converter em lei, como manda a Carta 
Estadual. 

Aliás, se analisarmos como um todo se verá que a característica 
mais emblemática do crédito extraordinário, é a ausência de obrigação de 
indicação de fonte de recursos. Isso porque o texto do art. 167 da Constituição 
Federal não exige este requisito para a abertura, e tão pouco a Lei Federal nº 
4.320/64, pois em seu art. 43, apenas arrola fontes de recursos para os créditos 
suplementares e especiais. 

Por fim, no exercício de 2016, estará em vigor o art. 73, §10 da 
Lei n° 9.504 de 1997, na qual limita a aplicação de recursos públicos já que se 
trata de ano eleitoral. 
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O Regime de adiantamento de numerário 
 

 
O regime de adiantamento de numerário é regido especialmente 

por três normas, a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e por fim, a norma local. 

 
O primeiro marco regulatório está no art. 68 da Lei Federal nº 

4.320/64, e diz respeito ao uso desse sistema mais ágil e desburocratizado de 
aquisições de compras e serviços. Em síntese a norma estipula que este 
regime é cabível nos casos de despesas expressamente definidos em lei local; 
e com o objetivo de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao 
processo normal de aplicação. 

 
Em verdade, a norma local é quem estabelecerá as despesas que 

não possam ser subordinadas ao rito previsto a Lei Federal nº 8.666/93. Para 
isso basta realizar um estudo hipotético de como seria determinada despesa 
frente ao rito normal. O exemplo mais visível disso seria o pagamento de 
pedágio. 

Dada a essa flexibilização, a legislação admite que o dinheiro a 
ser gasto sob essa égide seja entre ao servidor público, mantendo-se, contudo, 
o empenho prévio. Vale lembrar que o rito ordinário da despesa seria o 
pagamento ocorrer em tesouraria ou pagadoria (art. 65 da Lei Federal nº 
4.320/64). 

Como forma de evitar o uso excessivo dessa modalidade a Lei 
Federal nº 4.320/64, estabeleceu em seu art. 65, que o servidor público não 
poderá receber um terceiro adiantamento, enquanto não findo o processo de 
outros dois procedimentos, ou seja, depois de avaliada a prestação de contas 
dos dois últimos adiantamentos. 

 Vale lembrar que é dever constitucional do servidor prestar 
contas, conforme o parágrafo único do art. 70 da Carta Republicana. Aplicável, 
portanto ao caso. Por essa razão, a lei local, deve estabelecer forma e prazo 
para que seja apresentada e apreciada a prestação de contas. 

 Importante dizer que a negativa de prestação de contas, bem 
como a ausência de restituição do servidor pelos valores recebidos e não 
empregados corretamente, sujeitam o administrador a pena de glosa dos 
valores, por parte do e. Tribunal de Contas do Estado, senão vejamos: 

Tipo Processo     PROCESSO DE CONTAS – 
EXECUTIVO Número          000577-02.00/11-8 Exercício 
2011 Data 13/03/2014 Publicação 20/05/2014 Boletim 
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564/2014 Órgão Julg. SEGUNDA CÂMARA 
Relator CONS. PEDRO FIGUEIREDO 
Gabinete PEDRO FIGUEIREDO 
 
  
O Item 1.2 trata de concessão de recursos ao Prefeito, 
via Regime de Adiantamento, totalizando R$ 6.150,00, 
sem que houvesse a pertinente prestação de contas dos 
recursos públicos por ele recebidos. 
Em seus esclarecimentos, o Gestor apenas enfatizou que 
os valores serviram para custeio de despesas com 
viagens suas para fora do município, salientando, ainda, 
que os valores são ínfimos diante da sua intensa 
atividade de representação. Ou seja, não houve 
questionamento quanto à proficuidade do aponte. 
Ocorreu, tão-somente, uma tentativa, por parte do 
Administrador, de atenuar os efeitos da inconformidade 
apurada. 
Desse modo, como se pôde observar pelos 
esclarecimentos prestados, continuaram desprovidos de 
comprovação os R$ 6.150,00 retirados dos cofres 
públicos (burla ao parágrafo único do artigo 70 da CF), o 
que me leva a determinar a reposição ao Erário dessa 
importância. 

Outro ponto interessante é que tanto a utilização indevida dessa 
modalidade, quanto a sua não utilização são irregularidades puníveis, sob o 
ponto de vista do princípio constitucional da eficiência. 

Tipo Processo     PROCESSO DE CONTAS – 
EXECUTIVO Número          002108-02.00/10-1 Exercício 
2010 Data 05/06/2012 Publicação          07/08/2012 
Boletim 880/2012 Órgão Julg.          PRIMEIRA CÂMARA 
Relator          CONS. MARCO PEIXOTO 
Gabinete          MARCO PEIXOTO 
 
Item 7.3 – Ao invés de recorrer ao regime de 
adiantamento para adimplir dispêndios de pequena 
monta, foram rotineiramente emitidas notas de empenho 
de valores pouco significativos, sistemática que, além de 
ser mais onerosa, não observou a otimização dos 
recursos humanos disponíveis. Inobservada a Lei 
Municipal nº 127/2002. Deficiência do sistema de controle 
interno, que configura desatendimento ao estipulado nos 
artigos 31 e 74 da Constituição Federal (fl. 1214); 
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Somente devem ser aceitos como documentos válidos para a 
prestação de contas do regime de adiantamento, os mesmos que serviriam 
para o rito normal da despesa, ou seja, notas ou recibos fiscais. Não se 
admitindo meros recibos.  

Tipo Processo     RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO 
Número          006725-02.00/14-8                    Exercício 
2010 Anexos          009514-02.00/12-2 
Data               18/03/2015 
Publicação          03/06/2015                         Boletim 
650/2015 
Órgão Julg.          TRIBUNAL PLENO 
Relator          CONS. PEDRO FIGUEIREDO 
Gabinete          PEDRO FIGUEIREDO 
 
2.2.2 (R$ 93.652,40) – Irregularidade quanto aos 
dispêndios realizados pelo regime de adiantamento. Além 
das inconformidades descritas no subitem 2.2.1 detectou-
se a inserção, nas prestações de contas, de recibos 
simples, de uso diverso, sem timbre de eventual 
fornecedor, sem descrever o objetivo da despesa nem a 
data da ocorrência do fato. Nos casos em que há alguma 
descrição do objeto, em procedimento eventual, inexiste 
comprovação efetiva do gasto através de documento 
fiscal do favorecido. Documentos sem identificação do 
favorecido e/ou sem assinatura atestando o recebimento 
do valor lançado no recibo. Ocorrência de divergência 
entre valor numérico e por extenso, com rasura no 
documento e adulteração de valor do documento já sem 
validade. Servidores nominados como responsáveis pelo 
Adiantamento afirmam não terem tomado conhecimento 
da indicação e não terem recebido o dinheiro. 
Documentos fiscais não hábeis ou segundas vias de 
notas fiscais já liquidadas e pagas dentro do 
processamento normal da despesa do Município, 
despesas de terceiros, adulteração de valores em 
documentos, despesas de natureza estranha à 
administração pública, com a movimentação dos recursos 
em espécie. Tais procedimentos irregulares somente 
foram possíveis devido à omissão do Executivo em 
implantar mecanismos de controle sobre a movimentação 
dos recursos da Tesouraria. 

A norma local deverá fixar o valor máximo a ser gasto no regime 
de adiantamento, que de qualquer forma deve observar o disposto no art. 60, 
parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93, que é de R$ 4.000,00 (quatro mil 
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reais). O mesmo dispositivo ainda dispensa a elaboração de qualquer contrato 
escrito quando da utilização desse sistema. 

Assim, o sistema do regime de adiantamento deve se dar com o 
objetivo de diminuir a despesa burocrática para pequenas aquisições que por 
seu valor ou dada a sua natureza, não se possa empregar o rito ordinário da 
despesa. 
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  Agente comunitário de saúde e a exigência de resi dir na área de atuação  
 
   
  A Constituição Federal, no § 5º do art. 198, prevê que Lei federal 
disporá sobre as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das 
atividades de agente comunitário de saúde. Senão vejamos: 
 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: […] 
 
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial 
profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a 
regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e 
agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da 
lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso 
salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 63, de 
2010) Regulamento  

 
 
  A Lei que regulamenta o dispositivo constitucional citado é a Lei 
Federal nº 11.350, de 05 de outubro de 2006, que estabelece, no art. 1º, que 
“as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às 
Endemias, passam a reger-se pelo disposto nesta Lei.” 
 
  A Lei apresenta os requisitos a serem preenchidos pelo agente 
comunitário de saúde para que possa exercer a atividade, no artigo 6º. Senão 
vejamos: 
 

 
Art. 6o  O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os 
seguintes requisitos para o exercício da atividade: 

I - residir na área da comunidade em que atuar, des de a data da 
publicação do edital do processo seletivo público;  

II - haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de 
formação inicial e continuada; e 

III - haver concluído o ensino fundamental. 

§ 1o  Não se aplica a exigência a que se refere o inciso III aos que, na 
data de publicação desta Lei, estejam exercendo atividades próprias 
de Agente Comunitário de Saúde. 

§ 2o  Compete ao ente federativo responsável pela execução dos 
programas a definição da área geográfica a que se refere o inciso I, 
observados os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 
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  A Lei municipal pode impor requisitos suplementares para o 
exercício da atividade de agente comunitário de saúde, mesmo que divergentes 
da lei federal. 
 
  Isso porque os requisitos estabelecidos pela lei federal os 
mínimos a serem observados pelos entes federados quando da criação de suas 
próprias leis. 
 
  Por exemplo, embora a Lei Federal exija somente ensino 
fundamental como requisito para exercer a atividade de agente comunitário de 
saúde, poderá a lei municipal exigir que tenha o ensino médio completo, não 
havendo em que se falar em afronta a Lei Federal. 
 
  Frisa-se que os requisitos mínimos da Lei Federal devem ser 
seguidos pela Lei Municipal. Por exemplo, não pode a Lei Municipal permitir 
que pessoa que não tenha ensino fundamental completo possa ser agente 
comunitário de saúde.  
   
  Bem como não pode simplesmente a Lei Municipal deixar de 
exigir como requisito a questão do requisito constante na lei federal de 
conclusão, com aproveitamento, de curso introdutório de formação inicial e 
continuada (inc. II, art. 6º, lei n 11.350, de 2006), que inclusive poderá ser 
ministrado pela própria administração.  
 
  Portanto, a Lei Federal traz os requisitos mínimos a serem 
observados que deverão ser observados pela Lei Municipal e pelo edital da 
seleção pública.  

  Bem como, é pacífico o entendimento no sentido de que a 
violação de regra editalícia afasta a pretensão do direito de nomeação e posse 
para cargo ou emprego público. Logo, nomear candidato aprovado que não 
resida no local exigido, violaria os princípios da impessoalidade e da igualdade, 
por vir a beneficiar o candidato que descumpriu as normas do edital em 
detrimento dos outros candidatos que cumpriram com todos os requisitos. 
Senão vejamos: 

 

Ementa: CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. 
CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE 
ERECHIM. EDITAL Nº 057/2008. CANDIDATA QUE RESIDE FORA 
DA ÁREA DA COMUNIDADE EM QUE ATUAVA. RESCISÃO 
CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.  MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. 1.Não há qualquer ilegalidade no ato da administração pública, 
pois a apelante era a responsável pela sua inscrição na área onde 
residia e descumpriu o regramento claramente publicizado pela banca 
organizadora do certame. 2. Em momento posterior à sua 
convocação, quando já exercias as funções de Agente  
Comunitária de Saúde, a municipalidade constatou qu e a 
apelante não residia no endereço mencionado na ocas ião da 
inscrição, o que culminou na rescisão do seu contra to de serviço 
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temporário.  Aplicação das disposições do art. 10 da Lei nº 11.350/06. 
3. Pena de litigância de má-fé imposta no percentual de 1% sobre o 
valor da causa que deve ser mantida. A autora ajuizou a ação 
alterando a verdade dos fatos e visando fim contrário às normas do 
processo seletivo, na medida em que pretende a sua reintegração à 
função pública sem ter preenchido os requisitos para o exercício da 
atividade, sob a alegação de que foi dispensada imotivadamente, o 
que não se sustenta. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 
70037984531, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 29/01/2015) 

 

  Como visto, caso o servidor agente de saúde em exercício venha 
a mudar-se de endereço para área não compreendida naquela exigida no 
edital, poderá ser exonerada, não havendo em que se falar em ilegalidade por 
parte da administração. 

 

Ementa: CONCURSO PÚBLICO. SANTA MARIA. CARGO DE 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO DA CANDIDATA 
NA ÁREA LOTEAMENTO PARÓQUIA DAS DORES DIVERSA DA 
QUE RESIDE (VILA MARINGÁ). INCLUSÃO NA LISTA DE 
APROVADOS PELA ÁREA DE RESIDÊNCIA. PREVISÃO 
EDITALÍCIA EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 11.350/06. 
ESCOLHA DA ÁREA QUE DEVE SER A MESMA DE RESIDÊNCIA. 
COMPROVANTES QUE APONTAM PARA ÁREA DIFERENTE. 
RESPONSABILIDADE DA CANDIDATA. ATO ADMINISTRATIVO 
REVESTIDO DE LEGALIDADE. PRECEDENTES CATALOGADOS. A 
pretensão da autora, na condição de candidata aprovada no concurso 
público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde aberto 
mediante o edital nº 001/2008 do Município de Santa Maria, de ter 
modificada a área de atuação para local diverso do que reside que 
não merece guarida. Previsão editalícia que está em consonância 
com a Lei n 11.350/06 exigindo do candidato a inscrição para a área 
de atuação em que resida. Na hipótese dos autos a autora inscreveu-
se para outra região, não preenchendo o requisito legal e editalício. 
Sentença de improcedência mantida. Precedentes catalogados. 
APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70038148284, Terceira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio 
Monteiro Pacheco, Julgado em 20/11/2014) 

 

Ementa: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. 
REQUISITOS PARA A POSSE. RESIDÊNCIA NA MICRO-ÁREA 
PARA QUAL PRESTOU O CERTAME. Por ser o edital a lei interna 
do concurso, a ele estão vinculados todos os atos p osteriores do 
certame, não cabendo, em princípio, o abrandamento dos 
requisitos nele exigidos, o que poderia redundar na  concessão 
de benefícios em detrimento de outros candidatos, c om flagrante 
violação aos princípios da impessoalidade e da igua ldade.  Parte 
impetrante que demonstrou residir nos limites da Micro-Área na qual 
restou inscrita no certame, pelo que de ser mantida, em reexame 
necessário, a sentença que concedeu a segurança pleiteada, a fim de 
determinar a nomeação da parte autora para o cargo de Agente 
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Comunitário de Saúde Municipal, reconhecendo-se a nulidade do ato 
que eliminou a candidata. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME 
NECESSÁRIO. (Reexame Necessário Nº 70051113637, Quarta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de 
Azambuja, Julgado em 10/10/2012)  

 

  Contudo, a jurisprudência entende que em determinados casos 
onde não é possível definir exatamente onde a residência se situa, se é em um 
bairro ou outro, naqueles casos em que as residências são divisas, onde até 
mesmo a correspondência de água e luz confunde-se se é um ou outro bairro, 
então deverá ser nomeado o candidato aprovado. Senão vejamos: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO 
SELETIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO 
DE SANTA MARIA. CANDIDATO QUE RESIDE NA MICRO-
ÁREA ONDE IRIA ATUAR. RECONHECIDO O DIREITO À 
NOMEAÇÃO E POSSE.    
1. Confirmada a sentença que julgou procedente a ação, 
reconhecendo o direito da apelada à nomeação e posse para o 
emprego público de agente comunitário de saúde da Vila 
Tomazetti, no município de Santa Maria.  
2. Considerando que a localização da residência da apelada 
não possui limitações definidas, de modo que, a partir da 
comprovação acostada, depreende-se que ela pertence à Vila 
Tomazetti e à Vila Lorensi, ou seja, que área de atuação pela 
qual ela optou quando efetuou a sua inscrição é equivalente à 
da sua residência, há que se reconhecer que ela satisfez os 
requisitos do edital, que estabeleceu que o candidato à vaga de 
agente comunitário de saúde deveria, obrigatoriamente, na data 
da posse, residir na área da comunidade em que pretendia 
concorrer. 
3. Mantida a verba honorária estabelecida na decisão recorrida, 
nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC, a qual remunera 
condignamente o trabalho realizado e está condizente com os 
valores arbitrados em demandas como essa. 
 
APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM 
REEXAME NECESSÁRIO. UNÂNIME. AC nº Nº 70050531904  

 

  Conclui-se que os agentes comunitários de saúde devem residir 
na área de atuação exigida no edital, não devendo ser nomeados se não 
cumprirem tal requisito, bem como, a administração poderá exonerar aqueles 
que venham a mudar-se posteriormente para área não abrangida. Ainda sim, a 
jurisprudência entende que em determinados casos onde não é possível definir 
exatamente onde a residência se situa, se em um ou outro bairro, então deverá 
ser nomeado o candidato aprovado. 

 
 


