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ÓRGÃO   : MUNICÍPIO DE ALEXÃNIA 
ASSUNTO : CONSULTA – EXCESSO DE ARRECADAÇÃO   
GESTOR  : RONALDO FERNANDES DE QUEIROZ 

 
 

R E S O L U Ç Ã O  RC  Nº 00001/09 
 
 

Vistos, relatados e discutidos os autos de n. 15358/08 que tratam de consulta formulada 
pelo Prefeito do MUNICÍPIO DE ALEXÂNIA, Ronaldo Fernandes de Queiroz, por meio da qual tece 
considerações e formula indagação, assim perpassadas: 

 
“[...] à possibilidade da apuração do excesso de arrecadação, desconsiderando-
se as receitas previstas e arrecadadas a título de fonte 80, ou mesmo, proceder 
à apuração individualizada por fonte de recurso.” 
 
O Parecer n. 108/08-ASJUR, da Assessoria Jurídica do Município, que aponta a 

probabilidade da apuração do excesso de arrecadação para abertura de crédito suplementar, assinala 
que a “abertura de crédito deve ser precedida de exposição e justificativa, e depende da 
existência e da indicação de recurso disponível e descomprometido para ocorrer à despesa. 
Assim, deve-se apurar o excesso de arrecadação, e dele deve subtrair os créditos 
extraordinários abertos no exercício, e a diferença será utilizada como recurso para 
abertura dos créditos especiais e suplementares.” 

 
A Auditoria de Avaliação de Contas de Governo, no Parecer n. 009/08, entende “que 

poderá sim ser apurado o excesso de arrecadação usando as fontes de recursos 
individualizados provenientes de transferências recebidas, com destinação vinculada, não 
previstos ou subestimados no orçamento. Isso pode ser realizado ainda que o excesso não 
se reflita na receita total arrecadada, desde que atenda ao objeto da vinculação e se 
adotem as providências para a garantia do equilíbrio financeiro.” 

 
E ainda, que “para a abertura de crédito adicional, poderá ser indicado como 

fonte de recurso o excesso de arrecadação proveniente de transferências recebidas, com 
destinação vinculada”, bem como, “deve-se observar também a vinculação da fonte de 
recurso à despesa prevista no orçamento, ou seja, se houve excesso em uma determinada 
fonte, só poderão ser suplementadas aquelas dotações cujas despesas estão vinculadas à 
fonte de recurso que apresentou o excesso.” 

 
A Procuradoria Geral de Contas apôs seu “de acordo” no verso. 
  
É o breve relatório. 

Registre-se que o consulente é parte legítima para encaminhar consulta a esta Corte de 
Contas, bem como atende esta os requisitos impostos pelo art. 31° da Lei Orgânica do TCM.  

Quanto ao mérito estou de acordo com as razões e fundamentos esboçados no Parecer n. 
009/08, Auditoria que recebeu o “de acordo” da Procuradoria Geral de Contas. 
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 Continuação da RESOLUÇÃO RC Nº 00001/09 

 

Diante do exposto,  

R E S O L V E 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos 
membros de seu Colegiado, manifestar, em resposta ao consulente, nos termos do Parecer n. 009/08, 
o entendimento de “que poderá sim ser apurado o excesso de arrecadação usando as fontes 
de recursos individualizados provenientes de transferências recebidas, com destinação 
vinculada, não previstos ou subestimados no orçamento. Isso pode ser realizado ainda que 
o excesso não se reflita na receita total arrecadada, desde que atenda ao objeto da 
vinculação e se adotem as providências para a garantia do equilíbrio financeiro.” 

E ainda, que “para a abertura de crédito adicional, poderá ser indicado como 
fonte de recurso o excesso de arrecadação proveniente de transferências recebidas, com 
destinação vinculada”, bem como, “deve-se observar também a vinculação da fonte de 
recurso à despesa prevista no orçamento, ou seja, se houve excesso em uma determinada 
fonte, só poderão ser suplementadas aquelas dotações cujas despesas estão vinculadas à 
fonte de recurso que apresentou o excesso.” 

À SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA, para as providências 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 28 de janeiro de 2009. 
 

 

 

Presidente: Cons. Walter Rodrigues                                 Relator: Cons. Virmondes Cruvinel 
 
 
 
 

Conselheiros participantes da votação:                      Cons. Paulo Ernani M. Ortegal 
 
 
 
 

Cons. Jossivani de Oliveira                       Cons. Maria Tereza Fernandes Garrido 
 
 
 
 

Cons. Sebastião M. Guimarães Filho                      Cons. Paulo Rodrigues de Freitas 
 
 

 
 

Fui presente:__________________________________________ Procurador Geral de Contas 
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