
 

 
 

 

 

DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO-DIAFI 
DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL I – DEAGM I 

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL VIII 
 

05289/20 Processo TC nº 
Denúncia  Natureza 
Prefeitura Municipal de Belém do Brejo do Cruz Jurisdicionado 
Evandro Maia pimenta  Responsável 
Câmara Municipal de Belém do Brejo do Cruz Denunciante  

 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
Trata de Denúncia apresentada a esta Corte de Contas em desfavor da Prefeitura municipal 

de Belém do Brejo do Cruz, que dão conta da utilização, sem prévia autorização legislativa, da receita 

proveniente da cessão onerosa do bônus de assinatura do Pré-sal.  

 
Realizado o juízo de admissibilidade o Conselheiro Relator, enviou a presente denúncia a 

esta Divisão Técnica para análise, conforme segue. 

 

2. DA ANÁLISE  
 

 

Da análise da Denúncia, anexada aos autos às folhas (13/14), extrai-se que o Denunciante 

relata a utilização, por parte da Administração Municipal, de recursos oriundos da cessão onerosa do 

bônus de assinatura do Pré-sal, sem a respectiva autorização legislativa. 

 

Antes de adentrarmos na análise dos fatos trazidos pelo denunciante, a título de introdução, 

faz necessário destacar que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN manifestou-se sobre o tema por 

meio da Nota Técnica SEI nº 11490/2019/ME, disponível no endereço eletrônico 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/391196/CPU_NT+11490-2019/c40d23b8-cb40-

4b8e-b8e9-f124e35972ff, que a titulo de contextualização dispõe o que segue: 

 

Contextualização 

 

2. A Lei nº 12.276/2010 autoriza a União a ceder onerosamente à Petrobras 

Petróleo Brasileiro S.A – Petrobrás, o exercício das atividades de pesquisa 

e lavra de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. De acordo 

com a lei, o contrato de cessão limita a extração de petróleo a cinco bilhões 

de barris. Durante a exploração foi identificado um volume excedente de 

óleo em áreas do Pré-Sal, chamado “excedente da cessão onerosa”. Pelo 

direito de exploração, as empresas devem pagar um Bônus de Assinatura, 

que deve ser repartido entre Estados, Distrito Federal e Municípios 
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conforme critérios estabelecidos na Lei nº 13.885/2019. No último dia 06 de 

novembro de 2019 a Agência Nacional de Petróleo – ANP realizou o leilão 

do excedente da cessão onerosa, com uma arrecadação de R$ 69,96 

bilhões. 

 

Do exposto, conclui-se que, a receita em análise, constitui uma repartição do bônus de 

assinatura da cessão onerosa que, beneficia todos os estados e municípios, indistintamente.  

 
A destinação dos recursos repassados aos municípios está prevista no § 3º do art.1º da Lei nº 

13.885/2019, conforme transcrito abaixo: 

 

§ 3º Os Municípios destinarão os recursos de que trata o caput deste artigo 

alternativamente para: 

 

I – criação de reserva financeira específica para pagamento das despesas 

previdenciárias com os fundos previdenciários de servidores públicos ou 

com as contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo 

único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive os 

decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias e os de 

contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário, do respectivo ente 

e de todas as pessoas jurídicas de direito público e privado integrantes de 

sua administração direta e indireta, ressalvadas as empresas estatais 

independentes, vincendas até o exercício financeiro do ano subsequente ao 

ano da transferência de recursos pela União;  

Ou 

 

II – investimento. 

 

Da análise dos incisos acima transcritos constata-se que as receitas de correntes do bônus 

de assinatura do Pré-sal caracterizam-se como receitas vinculadas por disposição legal, cujo objeto 

de aplicação, por parte dos municípios, só podem ser aplicados em despesas previdenciárias e 

investimentos.   

 

Ressalte que a execução de despesas com os recursos oriundos da cessão onerosa do 

bônus de assinatura do Pré-sal deverá ser precedida de autorização legislativa. Pois, todas as 

receitas e despesa públicas devem estar previstas na lei orçamentária anual. E os incisos I e II do art. 

167 da Constituição de 1988, veda o início ou a realização de programas, projetos, ou de despesas, 

ou mesmo a assunção de obrigações fora do orçamento público.  
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Nesse sentido é o entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional exarado na Nota Técnica 

SEI nº 11490/2019/ME, de 11 de novembro de 2019, da Secretaria do Tesouro Nacional que assim 

dispõe: 

 

Quanto às leis orçamentárias, como o recurso foi estabelecido em lei 

sancionada recentemente, provavelmente o orçamento do ente não previu 

tal receita e, por conseguinte, não há despesa fixada. Assim, para executar 

despesas ainda em 2019, o ente deverá aprovar créditos adicionais, na 

modalidade suplementar ou especial, indicando como fonte o excesso de 

arrecadação. Caso os recursos sejam utilizados em 2020 e o orçamento já 

esteja aprovado, o ente poderá executar despesas, também mediante a 

aprovação de créditos adicionais, indicando como fonte o superávit 

financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior. De 

qualquer forma, a execução de despesas com os recursos oriundos da 

cessão onerosa do bônus de assinatura do Pré-Sal deverá ser 

precedida de autorização legislativa. (grifo nosso) 

 

Após considerações iniciais, passamos a analise da Denúncia. 

 

Em consulta a sitio do Banco do Brasil, esta equipe de auditoria, constatou que a União, em 

31/12/2019, data posterior a provação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020 (Lei 

734/2020 Doc. TCE/PB n° 08242/20) repassou ao município a título de bônus de assinatura do Pré-

sal a importância de R$ 456.980,24 (Doc. TCE/PB n° 46091/20 fls. 30 dos autos) e após retenção do 

PASEP resultou no saldo líquido de R$ 452.410,44. 

 

Tal fato levou o executivo municipal a enviar, conforme documentação anexada aos autos 

(Doc. TCE/PB n° 46647/20), em 15/01/2020, um projeto de Lei visando à abertura de créditos 

especiais para atender as despesas decorrentes das receitas provenientes da cessão onerosa dos 

recursos do Pré-sal.  

 

Esta equipe de auditoria, quando em diligência ao município, solicitou a Câmara de 

Vereadores informações sobre o Projeto de lei em comento. Em resposta, anexada aos autos ás 

folhas 32 (Doc. TCE/PB n° 46096/20) o Presidente do Legislativo afirmou que até a data de 

11/03/2020, o mesmo não havia sido aprovado.  

 

Como é de conhecimento, a utilização dos recursos da cessão onerosa precede de 

autorização legislativa para tanto.  
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Isto posto, qualquer movimentação dos recursos em análise, antes da devida autorização 

legislativa caracteriza violação ao princípio da legalidade, previsto caput do artigo 37 da Constituição 

Federal. 

 

Desta feita, esta equipe de auditoria, quando em diligência ao município, solicitou a 

Administração municipal, através do ofício TCE-PB/ DIAGM VIII n° 03/2020, os extratos bancários da 

conta onde os recursos do Bônus do Pré-sal foram depositados (corrente n° 8747-5 do banco do 

brasil), vide, Doc. TCE/PB n° 46102/20, anexados aos autos as folhas 34 dos autos.  

  

Em resposta, a Administração Municipal, encaminhou a documentação solicitada. Após 

análise tem-se a comentar o que segue: 

 

Além dos recursos do Pré-sal na conta corrente em análise são movimentadas as receitas do 

fundo especial do petróleo. 

 

Conforme exposto, apenas a receita proveniente do Fundo Especial do Petróleo pode ser 

destinada para ao pagamento de qualquer despesa pública. Pois, os recursos do Bônus do Pré-sal 

tem sua destinação específica em Lei. 

 

Entretanto, apesar da vinculação de tais recursos, constatou-se que, ao longo do período 

analisado (01/01/2020 a 11/03/2020) constatou-se a utilização dos recursos provenientes do bônus 

de assinatura do Pré-sal sem prévia autorização Legislativa. 

 

A movimentação ocorreu da seguinte forma: 

 

a) No início dos meses de janeiro a março (geralmente entre os dias 01 e 03) ocorre à 

transferência dos recursos da conta corrente n° 8747-5 (Recursos do Pre-sal), (folhas 

36/42 Doc. TCE/PB n° 46112/20), para a conta corrente n° 7708-9 (FOPAG), Doc. 

TCE/PB n° 46116/20, n° 46118/20 e n° 46120/20. 

 

b) Uma parte dos recursos transferidos é destinada ao pagamento de pessoal; 

 
 

c) Outra parcela é transferida para outras duas contas corrente, a saber: C/C n° 5995-1 

(FMP), Doc. TCE/PB n° 64168/20 e C/C n°11654-8 (FEB) Doc. TCE/PB n°46194/20 e 

após o crédito nas contas destino os recursos foram destinados para o pagamento de 

despesas com previdência própria (Instituto de Previdência do Município) e fornecedores 

diversos; 
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d) Ao final de cada mês os recursos transferidos (Bônus do Pré-sal) retornam à conta de 

origem, através de transferência bancária.  

 

O gráfico abaixo representa a movimentação da receita em análise: 

 

 

 

Para melhor entendimento passamos a análise da movimentação do mês de janeiro de 2020: 

 

Conforme relato anterior, na conta corrente n° 8747-5 do Banco do Brasil, além da receita 

do bônus do Pré-sal, também são depositados os recursos referentes ao repasse da cota parte 

municipal do Fundo Especial do Petróleo (FEP) que, no mês de janeiro, resultou no montante de R$ 

12.079,431.  

 

 Outro fato que merece destaque é que o saldo da conta corrente em análise, no início do 

mês de janeiro, era de R$ 452.696,15, composto da seguinte forma: R$ 452.410,44 (Receita liquida 

do Bônus de Assinatura do PRÉ-SAL) + R$ 285,71(Recursos do Fundo Especial do Petróleo). 

 

Desta forma quando somamos a receita do FEP arrecadada em janeiro de 2020 R$ 

12.079,43 com o saldo inicial que não tem vinculação legal (R$ 285,71) chegamos ao valor dos 

recursos não vinculados R$ 12.365,14. 

 
Entretanto, apresar de apenas a importância de R$ 12.365,14 está disponível para livre 

movimentação, no mês de janeiro houve a transferência de R$ 464.679,80 (C/C corrente n° 8747-5 

do banco do Brasil fls. 36/37), para a conta FOPAG (C/C 7708-9 Doc. TCE/PB n° 46116/20 ), ou seja, 

do total transferido, a importância de R$ 452.314,02 é receita vinculada (Bônus de Assinatura do Pre-

sal) e depende de autorização legislativa para sua aplicação.  

 

                                                           
1 Conforme consulta SAGRES/ PB 
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Da análise do extrato da conta corrente destino da transferência (FOPAG C/C 7708-9 do 

banco do Brasil), constatou-se que: 

 

a) Uma parcela dos recursos transferidos (R$ 292.314,04) foi utilizada para pagamento de 

pessoal; 

 

b) A outra parcela 160.000,00 foi repassada para as seguintes contas correntes C/C n° 

5995-1(R$ 60.000,00, vide Doc. TCE/PB n°46208/20) e C/C 11645-8 (R$ 100.00,00 – 

Doc. TCE/PB n° 46116/20) e em sequencia, nas contas de destino, foram utilizados para 

o pagamento de despesas com previdência própria do município, vide extratos anexados  

as folhas 77/95 dos autos; 

 

c) No dia 31 de janeiro os recursos retornaram a conta de origem (n° 8747-5 do Banco do 

Brasil) através de transferências bancárias da conta FOPAG C/C 7708-9 para a conta c/c 

8747-5. 

 
Face ao exposto, fica evidente a utilização sem autorização legislativa dos recursos 

provenientes do Bônus de Assinatura do Pré-sal, contrariando, desta forma, o disposto no § 3º do 

art.1º da Lei Federal nº 13.885/2019. 

 

 
3- Conclusão  
 

 

Ante os fatos apontados, restou comprovada a utilização sem autorização legislativa dos 

recursos provenientes do Bônus de Assinatura do Pré-sal, contrariando desta forma o disposto no § 

3º do art.1º da Lei nº 13.885/2019 e o princípio da legalidade previsto no caput do artigo 37 da 

Constituição Federal. 

 

Isto posto, consideramos procedente a presente Denúncia. 
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