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ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº. 005/UCI/2015 
 

Assunto: Resposta ao ofício nº. 329/GP/2015 que discorre sobre a possibilidade do 
município de Carlinda, fazer aterro com recursos próprios em estradas do Assentamento 
São Paulo que não pertencem ao município (Competência do Estado). 
 

 
Solicita-nos o Gabinete do Prefeito parecer acerca da possibilidade da 

prefeitura construir 150 metros de aterro com recursos próprios em estradas do 

Assentamento São Paulo, as quais não pertencem ao município de Carlinda e sim ao 

Estado de Mato Grosso. 

O ofício nº. 329/GP/2015 evidencia que o Ministério de Desenvolvimento 

Agrário – MDS e o INCRA desenvolveram o projeto da comunidade, sendo esta uma 

iniciativa do Governo Federal, onde o município de Carlinda elaborou um convênio em 

2014, cujo projeto inicial foi de R$ 510.000,00 visando implantar infraestrutura mínima 

para o desenvolvimento do assentamento. Todavia, o MDA solicitou a readequação do 

projeto, o qual foi reduzido para R$ 412.530,19, entretanto, com esta readequação o 

valor acima não contemplou a totalidade das estradas que deveriam ser construídas, 

faltando assim, 2,78 km e 150 metros de aterro, causando o isolamento de 05 famílias 

da localidade e a revolta dos moradores que exigem que o município conclua a totalidade 

da obra. 

Em análise dos fatos evidenciados, esta Controladoria entende que pelo fato 

da MT 419 pertencer ao patrimônio do Estado, não há como o Município de Carlinda 

por vontade própria realizar obras na estrada sem a autorização formal do Poder 

Executivo Estadual. Neste sentido, cito a Resolução de Consulta nº. 01/2011 do 

TCE/MT: 

Resolução de Consulta nº 01/2011 (DOE 03/02/2011). Despesa. 
Custeio de gastos de competência de outros entes da Federação. 
Município. Construção e reformas. Construção de pontes e 
manutenção de estradas localizadas dentro de seus limites 
territoriais. Possibilidade, observados os requisitos legais. 

1. Se as estradas estiverem localizadas em área de domínio da 
União ou do Estado, o Município somente poderá contribuir com 
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despesas de construção de pontes e manutenção das estradas se 
presente o interesse público local e desde que observados os 
requisitos prescritos no art. 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
quais sejam: a) autorização expressa e específica na LDO; b) 
existência de dotação orçamentária específica na LOA; c) 
celebração de convênio com o ente competente. (grifei) 

2. Se as estradas estiverem localizadas em área de domínio do Município, é 
de sua responsabilidade promover a construção e manutenção das 
respectivas pontes e estradas. 

3. Se as estradas estiverem localizadas dentro de propriedades rurais 
particulares, o Município não pode, em regra, realizar despesas com 
construção e manutenção de pontes e estradas, salvo se presente o 
interesse público primário. 

 

Nesta vertente, havendo consenso entre as partes (Município e Estado) 

poderá haver a “parceria” entre os entes públicos mediante convênio, o qual 

contemplaria as definições de quais as obrigatoriedades de cada um, a fim de concluir 

a obra, seguindo os termos da LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal): 

Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por 
transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a 
outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência 
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os 
destinados ao Sistema Único de Saúde. (grifei) 

§ 1º São exigências para a realização de transferência voluntária, além 
das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: (grifei) 

I - existência de dotação específica; 

II -  (VETADO) 

III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; 

IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: 

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e 
financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de 
contas de recursos anteriormente dele recebidos; 

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; 

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de 
crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de 
despesa total com pessoal; 

d) previsão orçamentária de contrapartida. 

 § 2º É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da 
pactuada. 

(...) 

Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência 
de outros entes da Federação se houver:  
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 I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária 
anual; (grifei) 

II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. (grifei) 

 
Conforme exposto, existe a possibilidade do município de Carlinda realizar 

parceria com o Estado de Mato Grosso para a conclusão das estradas do assentamento 

São Paulo, desde que atendidos todos os requisitos citados acima.  

Contudo, esta Controladoria em função de orientação a gestão municipal 

tem a obrigatoriedade de evidenciar ao gestor, que a municipalidade conforme 

estabelece o Decreto Municipal nº. 495/2015 esta em fase de contenção de gastos, 

pois foi apurado déficit na execução orçamentária no valor de R$ 1.613.111,98 (cálculo 

UCI - outubro/2015) e caso não ocorra o equilíbrio nas contas públicas até o findo do 

exercício, provavelmente a municipalidade terá parecer prévio contrário a aprovação 

das Contas de Governo do exercício de 2015. 

Finalmente, diante das possibilidades apresentadas temos que a decisão 

final cabe a discricionariedade do gestor. 

S.M.J este é o parecer.   

                               Carlinda - MT, 10 de novembro de 2015. 

      
                   Adm. Esp. PAMELA RAFAELA EGER 
                            Controladora Interna 


