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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00009/2019 

 Técnico Administrativa 

 

Processos n° 20330/2017 

Município Goiânia 

Órgão Superintendência do PROCON  - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 

Assunto  Consulta – Desvinculação de receitas do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor 

Período de Referência 2017 

Consulentes José Alício de Mesquita (Superintendente do Procon e Gestor do FMPDC) 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO 
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - FMPDC. DESVINCULAÇÃO DE RECURSOS. POSSIBILIDADE. 
APLICAÇÃO DA EC Nº 93/2016 EM PRIMEIRO LUGAR E, SOBRE O RESTANTE, O 
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. 

A desvinculação dos recursos do FMPDC - Goiânia deve ser feita aplicando-se, sobre o total, 
o percentual de 30% previsto no art. 76-B do ADCT e, sobre os 70% restantes, o percentual 
de até 30% definido no art. 16, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.770/1997, 
exclusivamente para, no âmbito da Secretaria Municipal de Governo e de Articulação 
Institucional: a) despesas com pessoal, inclusive encargos sociais, e b) custeio das 
atividades relacionadas às suas finalidades essenciais. 

 VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os 

conselheiros integrantes do Colegiado Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás, diante das razões expostas na Proposta de Decisão nº 4/2019-

GCSICJ, do relator, Conselheiro Substituto Irany Júnior, em:  

I - CONHECER DA CONSULTA do Gestor do Fundo Municipal de 

Proteção e Defesa do Consumidor de Goiânia - FMPDC, Sr. José Alício de 

Mesquita, sobre desvinculação de receitas, mediante aplicação do art. 76-B do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal - ADCT e do 

art. 16, parágrafo único da Lei Municipal nº 7.770/1997, inserido pelo artigo 5º da Lei 

Complementar Municipal nº 273/2014, por cumprir os requisitos de admissibilidade 

dos arts. 31 e 32 da Lei Orgânica e 199/200 do RITCMGO; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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II –  RESPONDER AO CONSULENTE que a desvinculação dos 

recursos do FMPDC – Goiânia deve ser feita aplicando-se, sobre o total, o 

percentual de 30% previsto no art. 76-B do ADCT, deduzidas as exceções do seu 

parágrafo único, e, sobre os 70% restantes, o percentual de até 30% definido no art. 

16, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.770/1997, exclusivamente para, no âmbito 

da Secretaria Municipal de Governo e de Articulação Institucional: 

a) despesas com pessoal, inclusive encargos sociais, e 

b) custeio das atividades relacionadas às suas finalidades essenciais. 

2. À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

3. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

22 de maio de 2019. 

4. Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

5. Relator: Irany de Carvalho Júnior. 

6. Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de 

Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho 

Júnior, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério 

Público de Contas, Procurador Regis Gonçalves Leite. 

7. Votação: 

8. Votaram(ou) com o Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior: Cons. Daniel 

Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 

Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz.

http://www.tcm.go.gov.br/
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 4/2019-GCSICJ 

Processos n° 20330/2017 

Município Goiânia 

Órgãos Superintendência do PROCON  - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 

Assunto  Consulta – Desvinculação de receitas do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor 

Período de Referência 2017 

Consulentes José Alício de Mesquita (Superintendente do Procon e Gestor do FMPDC) 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO 
MUNICÍPIO DE GOIÂNIA - FMPDC. DESVINCULAÇÃO DE RECURSOS. POSSIBILIDADE. 
APLICAÇÃO DA EC Nº 93/2016 EM PRIMEIRO LUGAR E, SOBRE O RESTANTE, O 
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. 

A desvinculação dos recursos do FMPDC-Goiânia deve ser feita aplicando-se, sobre o total, 
o percentual de 30% previsto no art. 76-B do ADCT e, sobre os 70% restantes, o percentual 
de até 30% definido no art. 16, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.770/1997, 
exclusivamente para, no âmbito da Secretaria Municipal de Governo e de Articulação 
Institucional: a) despesas com pessoal, inclusive encargos sociais, e b) custeio das 
atividades relacionadas às suas finalidades essenciais. 

I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de consulta do Gestor do Fundo Municipal de Proteção e 

Defesa do Consumidor de Goiânia - FMPDC, Sr. José Alício de Mesquita (fls. 1/2), 

sobre a desvinculação de receitas, mediante aplicação do art. 76-B do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal - ADCT e do art. 

16, parágrafo único da Lei Municipal nº 7.770/1997, inserido pela Lei Complementar 

Municipal nº 273/2014, com o seguinte teor: 

(...) 

Em síntese, o PROC0N Goiânia possui fundo próprio que decorre em sua totalidade da 
imputação de multas arbitradas em processos administrativos, ocorre que, via de regra os 
recursos arrecadados são vinculados a atividade do PROC0N Goiânia havendo restrições 
legais quanto aos gastos de tais recursos em determinadas áreas ou em atividades estranhas 
as ações de desenvolvimento da Política Municipal de Defesa do Consumidor (art. 16 da Lei n° 
7.770/97). 

http://www.tcm.go.gov.br/
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O parágrafo único, art. 16 da Lei nº 7.770/97, prevê a possibilidade de desvinculação de 
30% (trinta por cento) dos recursos do FMPDC - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor, repasse que é realizado mensalmente aos cofres da Prefeitura do município de 
Goiânia, inclusive com parecer favorável da Procuradoria do Município, que entende pela 
legalidade dos repasses. 

Contudo, a Secretaria de Finanças, com base no parecer jurídico anexo e com base na 
EC nº. 93/2016, solicita repasse de outros 30% (trinta por cento), com base na previsão 
constitucional. que diz: "art. 76-B - São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de 
dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas dos Municípios relativos a impostos, 
taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e 
respectivos aspectos legais, e outras receitas correntes.” 

Por todo exposto, esta Superintendência a fim de evitar equívocos futuros envia a 
Vossa Senhoria o presente expediente para consultar sobre a legalidade dos repasses por 
desvinculação de receitas do FMPDC - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 
aos cofres da Prefeitura de Goiânia, dizendo quais percentuais entendem serem os corretos. 
(Grifos divergentes do original). 

1.2. Da tramitação 

1.2.1. Da instrução originária e do parecer jurídico 

2. Instruiu a inicial o Parecer nº 212/2017-PAJ, de 31/10/2017 (fls. 3/11), da 

Procuradoria Especial de Assessoramento Jurídico, que discorreu sobre a natureza 

e regime jurídico dos fundos especiais, a desvinculação de receitas em função de 

norma constitucional federal, confrontando-a com norma infraconstitucional, e 

concluiu:  

(...) 

Ante os fundamentos coligidos, (...) pode-se concluir o seguinte: 

i. O art. 76-B. dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, inserido 
pela Emenda Constitucional n.º 93/2016, é autoaplicável, prescindindo da elaboração de 
qualquer ato normativo inferior (decreto ou lei) para que possa produzir seus efeitos jurídico, 
sendo facultado, todavia, ao Chefe do Poder Executivo, editar decreto para uniformizar a 
aplicação do dispositivo constitucional no âmbito desta Municipalidade; 

ii. Não obstante a autoaplicabilidade da norma constitucional, foi editado Decreto 
municipal nº. 2.174, de 06 de julho de 2017, que regulamenta no âmbito municipal as 
disposições do art. 76-B da EC nº 93/2016; 

iii. Tanto o art. 76-B. do ADCT, inserido pela EC n.º 93/16, quanto as disposições da Lei 
Complementar n.º 273, de 29 de dezembro de 2014, são válidas e eficazes, razão pela qual 
devem ser regularmente aplicados. Assim, cada norma jurídica, a constitucional e a 
infraconstitucional, incide de forma autônoma e independente, havendo, de tal modo, uma 
desvinculação proveniente da norma constitucional (art. 76-B. do ADCT) e outra da norma 
municipal (dispositivos incluídos pela LC n.º 273/14); 

http://www.tcm.go.gov.br/
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iv. Primeiramente incidirá a desvinculação constitucional de 30% (trinta por cento) do 
art. 76-B do ADCT e, posteriormente, haverá a incidência de eventual destinação específica 
(desvinculação) da própria lei de cada fundo sobre o restante das receitas; 

v. Somente as receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já 
instituídos ou que vierem a ser criados até 31 de dezembro de 2023, seus adicionais e 
respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes, podem ser desvinculados de fundos 
com fundamento no art. 76-B do ADCT; 

vi. O percentual desvinculado com supedâneo no art. 76-B, do ADCT, uma vez que 
perdem a vinculação às finalidades e despesas que motivou sua remessa para conta 
específica. devem ser revertidos á conta geral do tesouro do Município de Goiânia, retomando-
se a aplicação do princípio da unidade de tesouraria, previsto no art. 56 da Lei 4.320/64; 

vii. Em relação ao percentual desvinculado com supedâneo na lei especifica de cada 
fundo conforme previsto na LC nº. 273/2014, deverão ser observadas as regras de finanças. 
orçamento e contabilidade próprias, considerando se tratar de órgão da Administração Pública 
Direta ou de entidade da Administração Pública Indireta (autarquias, fundações públicas etc.). 

É o parecer. À autoridade superior. 

(...) (Constam grifos no original). 

1.2.2. Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

3. Instada via Despacho nº 1090/2017-GCSICJ, de 19/12/2017 (fls. 12), a 

Divisão de Documentação e Biblioteca, pelo Despacho nº 274/2017, de 21/12/2017 

(fls. 13), informou não existirem manifestações prévias “... sobre a legalidade de 

repasse por desvinculação de receitas de fundos aos cofres da Prefeitura”.  

1.2.3. Juntada aos autos do Processo nº 19166/2017 

4. Pelo Despacho nº 11/13/2017-GCSICJ, de 20/12/2017 (fls. 14), os autos 

seguiram à Secretaria de Contas Mensais de Gestão que, via Despacho nº 41/2018, 

de 26/1/2018 (fls. 21), sugeriu a juntada ao Processo nº 19166/2017, em que o 

Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade busca  solucionar dúvida 

sobre utilização de recursos provenientes de multas de trânsito pela Agência 

Municipal da Guarda Civil. 

5. A juntada foi determinada no Despacho nº 3/2018-GCSICJ, de 

30/1/2018 (fls. 22), conforme Termo de Juntada nº 53/2018, de 31/1/2018 (fls. 23). 

6. Contudo, em face das peculiaridades de cada processo e, por não 

haver previsão regulamentar para juntada dos respectivos autos, emiti o Despacho 

http://www.tcm.go.gov.br/
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nº 891/2018-GCSICJ, de 12/11/2018 (fls. 24), revogando o despacho anterior e 

restabelecendo a tramitação individualizada. 

1.2.4. Primeira manifestação da SCMG - Parecer nº 1/2018 

7. A Secretaria de Contas Mensais de Gestão emitiu, inicialmente, o 

parecer nº 1/2018, de 6/2/2018 (fls. 25/28), com a seguinte fundamentação e 

conclusão: 

(...) 

Dispõe o Sr. José Alício de Mesquita – Superintendente do PROC0N – citando o art. 16, 
abaixo transcrito, da Lei Ordinária Municipal n.º 7.770/1997, instituidora da organização do 
Sistema Municipal de Defesa do Consumidor - SMDC de Goiânia, que os recursos 
arrecadados pelo FMPDC, em regra, são vinculados às atividades do PROC0N, havendo 
restrições legais quanto a gastos em áreas ou atividades estranhas às ações de 
desenvolvimento da Política Municipal de Defesa do Consumidor. Ressalta, ainda, que o 
parágrafo único do artigo retrocitado, acrescido pelo art. 5.º da Lei Complementar n.º 273/2014, 
“prevê a possibilidade de desvinculação de 30% (trinta por cento) dos recursos do FMPDC”. 

Art. 16. O Fundo de que trata o artigo anterior destina-se ao financiamento das ações de 
desenvolvimento da Política Municipal de Defesa do Consumidor, compreendendo 
especialmente: 

I - financiamento total ou parcial de programas e projetos de proteção e defesa do consumidor, 
desenvolvidos pelo Município ou com ele conveniados; 

II - aquisição de material permanente ou de consumo e de outros insumos necessários ao 
desenvolvimento dos programas; 

III - realização de eventos e atividades relativas a educação, pesquisa e divulgação de 
informações, visando a orientação do consumidor; 

IV - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos; 

V - estruturação e instrumentalização do órgão municipal de defesa do consumidor, objetivando 
a melhoria dos serviços prestados aos usuários. 

VI - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessária a execução 
das ações e serviços previstos nesta lei. 

Parágrafo único. Além dos dispêndios previstos nos incisos I a VI do caput deste artigo, dos 
recursos diretamente arrecadados ou transferidos pelo Tesouro Municipal, até 30% (trinta por 
cento) será destinado ao pagamento de despesas com pessoal, inclusive encargos sociais e 
custeio das atividades relacionadas às finalidades essenciais da Secretaria Municipal de 
Governo e de Relações Institucionais. (Redação acrescida pelo art. 5º da Lei Complementar nº 
273, de 29 de dezembro de 2014.) 

Ato contínuo, menciona que a Secretaria de Finanças, com base no Parecer Jurídico da 
Procuradoria-Geral do Município de Goiânia anexado ao processo (fls. 36-44) e na Emenda 
Constitucional n.º 93/2016, que incluiu o art. 76-B aos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias - ADCT infra reproduzido, solicita repasse de outros 30% (trinta por cento): 

Art. 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% 
(trinta por cento) das receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2014/lc_20141229_000000273.html#ART000005
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ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, 
e outras receitas correntes. 

Por fim, questiona sobre a legalidade dos repasses por desvinculação de receitas do 
FMPDC aos cofres da Prefeitura, como também, os percentuais que esta Casa entende serem 
os corretos. 

(...) 

Quanto à indagação relativa ao FMPDC, num primeiro momento, faz-se relevante 
destacar que as desvinculações referidas alhures são distintas – a primeira, resultante de 
norma municipal; a segunda, proveniente de norma constitucional – incidindo, cada qual, de 
forma autônoma e independente.  

A desvinculação vislumbrada no parágrafo único do art. 16 da Lei n.º 7.770/1997 
enuncia que, dos recursos diretamente arrecadados pelo FMPDC ou a ele transferidos pelo 
Tesouro Municipal, até 30% (trinta por cento) será destinado ao pagamento de despesas com 
pessoal, encargos sociais e custeio das atividades referentes às finalidades essenciais da 
Secretaria Municipal de Governo e de Relações Institucionais. Tal desvinculação, instituída 
pelo Legislativo de Goiânia através da Lei Complementar Municipal nº 273/2014, alterou 
dispositivos das leis que dispõem sobre os fundos municipais, autorizando a utilização de 30% 
(trinta por cento) de seus recursos ao pagamento de despesas de pessoal e custeio das 
atividades finalísticas da secretaria municipal à qual estão vinculados. 

(...) 

O mecanismo constitucional das desvinculações das receitas da União - DRU, 
estendido para os Estados e Municípios pela Emenda Constitucional n.º 93/16, tem por objetivo 
permitir que parcelas das receitas vinculadas possam ser geridas e destinadas de maneira livre 
e flexível pelos governos, propiciando uma alocação mais adequada de recursos 
orçamentários, além de evitar que determinadas áreas fiquem com excesso de recursos 
vinculados, enquanto outras apresentem carência de recursos. Noutras palavras, obtém-se 
uma fonte de recursos livre de “carimbos”, ou seja, verbas que serão utilizadas pelo Tesouro 
Municipal em qualquer programa de trabalho previsto na lei orçamentária. 

Os municípios estão sujeitos a uma estrutura orçamentária e fiscal com elevado volume 
de despesas obrigatórias, tais como as relativas a pessoal e a benefícios previdenciários, além 
de expressiva vinculação das receitas orçamentárias, sendo necessário fornecer-lhes 
instrumentos que permitam que uma parte das receitas não fique sujeita a vinculações, 
podendo ser alocadas no orçamento com maior flexibilidade. Essa medida de caráter financeiro 
foi editada sob o manto da melhor governabilidade e maleabilidade administrativa, pois 
desvincula o percentual de 30% das receitas tributárias originariamente destinadas a uma 
despesa específica. 

Não obstante a autoaplicabilidade da norma constitucional, o Executivo Municipal de 
Goiânia decidiu por editar o Decreto Municipal nº 2.174/2017, que regulamentou no âmbito 
municipal as disposições do art. 76-B dos ADCT inserido pela EC nº 93/2016 (fl. 48). 

Com relação ao questionamento do Superintendente do PROCON, quanto à legalidade 
dos repasses por desvinculação de receitas do FMPDC aos cofres do Tesouro Municipal, não 
resta dúvida da sua constatação em ambos os casos, uma vez amparados em normas 
jurídicas perfeitas, embora de hierarquias diferentes.  

Quanto à percentagem aplicada nas desvinculações, 30% (trinta por cento) é estipulado 
como limite tanto no art. 76-B dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT 

http://www.tcm.go.gov.br/
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quanto na Lei Complementar Municipal n.º 273/2014, de fls. 49/52 (Lei Ordinária Municipal n.º 
7.770/1997, para o caso específico do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - 
FMPDC). 

(...) 

Ante o exposto, 

Opina esta Unidade Técnica, sobre a consulta relativa ao FMPDC: 

a) tanto o art. 76-B do ADCT, inserido pela EC n.º 93/2016, quanto as disposições da 
Lei Complementar n.º 273/2014 são válidos e eficazes, podendo, portanto, ser regularmente 
aplicados quando se trata da desvinculação de recursos do FMPDC. Dessa forma, cada norma 
jurídica, a constitucional e a infraconstitucional, incide de forma autônoma e independente, 
havendo uma desvinculação de receitas resultante da norma constitucional (art. 76-B do 
ADCT) e outra da normativa municipal (dispositivos incluídos nas leis que dispõem sobre os 
fundos municipais pela LC n.º 273/2014); 

b) sobre a base de cálculo, primeiramente incidirá a desvinculação constitucional de 
30% (trinta por cento) prevista no art. 76-B do ADCT e depois, sobre o restante das receitas, 
haverá a incidência da desvinculação de 30% prevista na LC n.º 273/2014, para todos os 
fundos ali mencionados; e 

(...) (Grifos divergentes do original). 

1.2.5. Segunda Manifestação da SCMG - Certificado nº 369/2018 

8. O Ministério Público de Contas, por meio do Despacho nº 591/2018, de 

16/2/2018 (fls. 29), sugeriu o regresso do feito à Secretaria de Contas Mensais de 

Gestão para manifestar-se sobre a forma de gerenciamento dos recursos resultantes 

da aplicação de penalidades de trânsito, incluindo a conta para depósitos. 

9. Atendendo à sugestão Ministerial, foi emitido o Certificado nº 369/2018, 

de 12/3/2018 (fls. 90/94), no qual a SCMG analisou tão somente a consulta da 

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT, que não será 

apreciada nestes autos. 

1.2.6. Primeira manifestação do MPC - Parecer nº 2444/2018 

10. Na sequência, o Ministério Público de Contas, no Parecer nº 

2444/2018, de 6/6/2018 (fls. 95/98), fez as seguintes ponderações: 

(...) 

II. Fundamentação 

(...) 

http://www.tcm.go.gov.br/
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b) Consulta objeto do Processo n.º 20330/17 – PROC0N  

(...) 

No mérito, indaga o segundo consulente acerca da “legalidade de repasses por 
desvinculação de receitas do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (FMPDC) 
aos cofres da Prefeitura de Goiânia, dizendo quais os percentuais entendem serem os 
corretos” (fls. 34/35). Em outras palavras, questiona-se sobre como conciliar a desvinculação 
de receitas prevista na EC n.º 93/16 e a destinação legal especial de 30% das receitas do 
FMPDC à Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional dada pelo art. 5º da LC 
n.º 273/14. 

O FMPDC consiste em fundo especial, nos termos da Lei n.º 4320/641, criado pela Lei 
Municipal n.º 7.770/93, cujos recursos são vinculados (art. 162). 

Conforme tratado pela SCMG, a desvinculação de receitas operada pela EC n.º 93/16 é 
autoaplicável, incidindo inclusive sobre fundos3. Além disso, as receitas do FMPDC não se 
enquadram nas exceções à desvinculação dadas pela EC 93/16. 

Nesses termos, 30% das receitas do FMDPC ficam desvinculadas das suas finalidades 
legais por força da referida emenda constitucional. 

Por outro lado, o parágrafo único do art. 16 da Lei Municipal n.º 7.770/93, inserido pelo 
art. 5º da LC n.º 273/14, não promove verdadeira desvinculação de receitas equiparável à 
desvinculação prevista pela EC n.º 93/16, que implica livre destinação. Em essência, o 

                                                           
1 Lei 4320/64 - Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à 
realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. 
2 Art. 16. O Fundo de que trata o artigo anterior destina-se ao financiamento das ações de desenvolvimento da 
Política Municipal de Defesa do Consumidor, compreendendo especialmente: 
I - financiamento total ou parcial de programas e projetos de proteção e defesa do consumidor, desenvolvidos pelo 
Município ou com ele conveniados; 
II - aquisição de material permanente ou de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos 
programas; 
III - realização de eventos e atividades relativas a educação, pesquisa e divulgação de informações, visando a 
orientação do consumidor; 
IV - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos; 
V - estruturação e instrumentalização do órgão municipal de defesa do consumidor, objetivando a melhoria dos 
serviços prestados aos usuários. 
VI - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessária a execução das ações e serviços 
previstos nesta lei. 
Parágrafo único. Além dos dispêndios previstos nos incisos I a VI do caput deste artigo, dos recursos diretamente 
arrecadados ou transferidos pelo Tesouro Municipal, até 30% (trinta por cento) será destinado ao pagamento de 
despesas com pessoal, inclusive encargos sociais e custeio das atividades relacionadas às finalidades essenciais 
da Secretaria Municipal de Governo e de Relações Institucionais. (Redação acrescida pelo art. 5º da LC n.º 273, de 
29 de dezembro de 2014.) 
3 Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 76-A e 76-
B: 
"Art. 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das 
receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida 
data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. 
Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: 
I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e 
desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da 
Constituição Federal; 
II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores; 
III - transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei; 
IV - fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município." 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2014/lc_20141229_000000273.html#ART000005
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2014/lc_20141229_000000273.html#ART000005
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dispositivo autoriza apenas a destinação especial de percentual do fundo, vinculada, contudo, 
ao custeio de “despesas com pessoal, inclusive encargos sociais e custeio das atividades 
relacionadas às finalidades essenciais da Secretaria Municipal de Governo e de Articulação 
Institucional”. 

Essa destinação especial, nesse cenário, somente se aplica na parcela não-
desvinculada dos recursos do fundo, isto é, sobre 70% dos recursos do fundo, o que 
representaria uma alíquota de 21% e não de 30% sobre a sua composição total. 

Ressalta-se, também, que a destinação prevista no art. 5º da LC n.º 273/14 é de “até” 
30%, e, assim, o percentual efetivo de aplicação dependerá da fixação das despesas correntes 
da Secretaria Municipal de Governo na lei orçamentária anual, em compasso com a disciplina 
dada pela Lei n.º 4320/644. 

Cabe divergir, portanto, do entendimento da SCMG e do parecerista do consulente tão-
somente em relação a assunção de ambos de que a previsão do art. 5º da LC n.º 273/14 
configuraria desvinculação de receitas. Assim, não apenas aplica-se, primeiro, o percentual de 
desvinculação da EC n.º 93/16 e depois o percentual da LC n.º 273/14 por força da hierarquia 
das normas, mas por serem autorizações distintas. 

III. Conclusão 

Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas: 

(...) 

b) em relação à segunda consulta, objeto originalmente dos Autos nº 20330/17 e tratada 
no Item II, “b”, deste parecer, apresentada pelo Superintendente do PROC0N de Goiânia, por 
deixar assentado, desde já, o posicionamento deste MPC pelo conhecimento da consulta nos 
estritos termos apresentados e, no mérito, em divergência parcial com a SCMG, pelo 
oferecimento de resposta nos seguintes termos: 

b.1) a conciliação entre as disposições do parágrafo único do art. 16 da Lei Municipal n.º 
7.770/93, inserido pelo art. 5º da LC n.º 273/14, e do art. 76-B do ADCT da Constituição 
Federal, inserido pela EC n.º  93/16, implica que sobre os recursos do FMPDC primeiramente 
incidirá a desvinculação constitucional de 30% prevista no citado art. 76-B do ADCT e, depois, 
sobre o restante dos recursos do fundo, isto é, sobre 70% dos recursos do fundo, incide a 
autorização trazida pelo art. 5º da LC n.º 273/2014 para destinação de “até” 30% para 
“despesas com pessoal, inclusive encargos sociais e custeio das atividades relacionadas às 
finalidades essenciais da Secretaria Municipal de Governo e de Articulação Institucional”. 
(Grifos divergentes do original). 

1.2.7. Terceira manifestação do MPC - Parecer nº 4032/2018 

11. O Ministério Público de Contas, no Parecer nº 4032/2018, de 16/8/2018 

(fls. 78/82), fez a seguinte manifestação: 

(...) 

Os Autos n.º 20330/17, por sua vez, trazem consulta do Superintendente do PROC0N 

                                                           
4 Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação 
consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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de Goiânia na qual indaga-se acerca da “legalidade de repasses por desvinculação de receitas 
do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (FMPDC) aos cofres da Prefeitura 
de Goiânia, dizendo quais os percentuais entendem serem os corretos” (fls. 34/35). Em 
síntese, questiona o consulente sobre como conciliar a desvinculação de receitas prevista na 
EC n.º 93/16 e a destinação especial de 30% das receitas do FMPDC à Secretaria Municipal 
de Governo e Articulação Institucional dada pelo art. 5º da Lei Complementar Municipal (LC) 
n.º 273/14. 

Parecer jurídico trazido pelo segundo consulente às fls. 36/44. 

A SCMG, então, manifestou-se nos seguintes termos: 

Opina esta Unidade Técnica, sobre a consulta relativa ao FMPDC: 

a) tanto o art. 76-B do ADCT, inserido pela EC n.º 93/2016, quanto as disposições da Lei 
Complementar n.º 273/2014 são válidos e eficazes, podendo, portanto, ser regularmente 
aplicados quando se trata da desvinculação de recursos do FMPDC. Dessa forma, cada norma 
jurídica, a constitucional e a infraconstitucional, incide de forma autônoma e independente, 
havendo uma desvinculação de receitas resultante da norma constitucional (art. 76-B do ADCT) 
e outra da normativa municipal (dispositivos incluídos nas leis que dispõem sobre os fundos 
municipais pela LC n.º 273/2014); 

b) sobre a base de cálculo, primeiramente incidirá a desvinculação constitucional de 30% 
(trinta por cento) prevista no art. 76-B do ADCT e depois, sobre o restante das receitas, haverá a 
incidência da desvinculação de 30% prevista na LC n.º 273/2014, para todos os fundos ali 
mencionados; e 

(...)  

II. Fundamentação 

Destaca-se que as conclusões sobre o mérito das consultas unificadas expressas na 
última manifestação deste MPC (fls. 95/98) serão aqui reproduzidas, adicionadas do 
entendimento firmado após a última manifestação da SCMG.  

Passa-se à discussão de cada uma das consultas em tópicos separados. 

(...) 

b) Consulta objeto do Processo n.º 20330/17 – PROC0N  

(...) 

No mérito, indaga o consulente acerca da “legalidade de repasses por desvinculação de 
receitas do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (FMPDC) aos cofres da 
Prefeitura de Goiânia, dizendo quais os percentuais entendem serem os corretos” (fls. 34/35). 
Em outras palavras, questiona-se como deve ser feita a compatibilização da desvinculação de 
receitas prevista na EC n.º 93/16 e o art. 5º da LC n.º 273/14, que dispõe sobre a destinação 
legal especial de 30% das receitas do FMPDC de Goiânia à Secretaria Municipal de Governo e 
Articulação Institucional. 

O FMPDC consiste em fundo especial, nos termos da Lei n.º 4.320/645, criado pela Lei 

                                                           
5 Lei 4.320/64 - Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de 
determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Municipal n.º 7.770/97, cujos recursos são vinculados (art. 166). 

Conforme tratado pela SCMG, a desvinculação de receitas operada pela EC n.º 93/16 é 
autoaplicável, incidindo inclusive sobre fundos7. Além disso, as receitas do FMPDC não se 
enquadram nas exceções à desvinculação dadas pela EC 93/16. 

Nesses termos, 30% das receitas do FMDPC ficam desvinculadas das suas finalidades 
legais por força da referida emenda constitucional. 

Por outro lado, o parágrafo único do art. 16 da Lei Municipal n.º 7.770/97, inserido pelo 
art. 5º da LC n.º 273/14, não promove verdadeira desvinculação de receitas equiparável à 
desvinculação prevista pela EC n.º 93/16, que implica livre destinação. Em essência, o 
dispositivo autoriza apenas a destinação especial de percentual do fundo, vinculada, contudo, 
ao custeio de “despesas com pessoal, inclusive encargos sociais e custeio das atividades 
relacionadas às finalidades essenciais da Secretaria Municipal de Governo e de Articulação 
Institucional”. 

Essa destinação especial, nesse cenário, somente se aplica na parcela não-
desvinculada dos recursos do fundo, isto é, sobre 70% dos recursos do fundo, o que 
representaria uma alíquota de 21% e não de 30% sobre a sua composição total. 

Ressalta-se, também, que a destinação prevista no art. 5º da LC n.º 273/14 é de “até” 
30%, e, assim, o percentual efetivo de aplicação dependerá da fixação das despesas correntes 
da Secretaria Municipal de Governo na lei orçamentária anual, em compasso com a disciplina 
dada pela Lei n.º 4.320/648. 

Cabe divergir, portanto, do entendimento da SCMG e do parecerista do consulente tão-
somente em relação a assunção de ambos de que a previsão do art. 5º da LC n.º 273/14 

                                                           
6 Art. 16. O Fundo de que trata o artigo anterior destina-se ao financiamento das ações de desenvolvimento da Política 
Municipal de Defesa do Consumidor, compreendendo especialmente: 
I - financiamento total ou parcial de programas e projetos de proteção e defesa do consumidor, desenvolvidos pelo 
Município ou com ele conveniados; 
II - aquisição de material permanente ou de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos 
programas; 
III - realização de eventos e atividades relativas a educação, pesquisa e divulgação de informações, visando a orientação 
do consumidor; 
IV - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos; 
V - estruturação e instrumentalização do órgão municipal de defesa do consumidor, objetivando a melhoria dos serviços 
prestados aos usuários. 
VI - atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessária a execução das ações e serviços 
previstos nesta lei. 
Parágrafo único. Além dos dispêndios previstos nos incisos I a VI do caput deste artigo, dos recursos diretamente 
arrecadados ou transferidos pelo Tesouro Municipal, até 30% (trinta por cento) será destinado ao pagamento de despesas 
com pessoal, inclusive encargos sociais e custeio das atividades relacionadas às finalidades essenciais da Secretaria 
Municipal de Governo e de Relações Institucionais. (Redação acrescida pelo art. 5º da LC n.º 273, de 29 de dezembro de 
2014.) 
7 Art. 2º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 76-A e 76-B: 
"Art. 76-B. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das 
receitas dos Municípios relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, 
seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes. 
Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput: 
I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do 
ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal; 
II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores; 
III - transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei; 
IV - fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município." 
8 Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na 
Lei de Orçamento ou em créditos adicionais. 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2014/lc_20141229_000000273.html#ART000005
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2014/lc_20141229_000000273.html#ART000005
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configuraria desvinculação de receitas. Assim, não apenas aplica-se, primeiro, o percentual de 
desvinculação da EC n.º 93/16 e depois o percentual da LC n.º 273/14 por força da hierarquia 
das normas, mas por serem autorizações distintas. 

III. Conclusão 

Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas: 

a) pela admissibilidade do feito como processo de consulta; 

(...) 

c) em relação ao questionamento trazido originalmente nos Autos n.º 20330/17 e 
tratados no Item II, “b”, deste parecer, por restringir a matéria aos recursos específicos do 
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Goiânia, tendo em vista a 
legitimidade e a pertinência temática, e responder ao consulente que: 

c.1) a conciliação entre as disposições do parágrafo único do art. 16 da Lei Municipal n.º 
7.770/97, inserido pelo art. 5º da LC n.º 273/14, e do art. 76-B do ADCT da Constituição 
Federal, inserido pela EC n.º  93/16, implica que sobre os recursos do FMPDC primeiramente 
incidirá a desvinculação constitucional de 30% prevista no citado art. 76-B do ADCT e, depois, 
sobre o restante dos recursos do fundo, isto é, sobre 70% dos recursos do fundo, incide a 
autorização trazida pelo art. 5º da LC n.º 273/2014 para destinação de “até” 30% para 
“despesas com pessoal, inclusive encargos sociais e custeio das atividades relacionadas às 
finalidades essenciais da Secretaria Municipal de Governo e de Articulação Institucional”. 
(Grifos divergentes do original). 

12. Em seguida, vieram os autos a este Gabinete. 

13. É o relatório. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

14. A competência deste Tribunal para responder consultas consta na Lei 

nº 15.958/2007, artigo 31, caput e no art. 1º, XXV do Regimento Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

15. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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2.1.3. Da competência do Relator 

16. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros Substitutos, designada a este Relator, no 

exercício de 2017, a presidência das consultas de Goiânia, conforme art. 4º e Anexo 

I da Decisão Normativa nº 15/2016 - TCMGO. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

17. Os requisitos de admissibilidade dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica 

deste Tribunal acham-se satisfeitos, pelo que, referendando as manifestações 

precedentes, entende esta Relatoria que a consulta deve ser conhecida. 

2.2. Do mérito 

18. Quanto ao mérito, dispensadas maiores considerações, esta Relatoria 

converge com o posicionamento firmado pelo Ministério Público de Contas nos 

Pareceres nº 2444/2018, de 6/6/2018 (fls. 95/98) e nº 4032/2018 (fls. 110/114), 

utilizando seus fundamentos como razões de mérito da presente proposta. 

19. Observou o Ministério Público de Contas que a disposição do parágrafo 

único do art. 16 da Lei nº 7.770/1997, inserido pelo art; 5º da Lei Complementar nº 

273/2014 destina parte dos recursos que compõem o FMPDC às seguintes 

atividades vinculadas: (i)_despesas com pessoal, inclusive encargos sociais; e (ii) 

custeio das atividades relacionadas às finalidades essenciais da Secretaria 

Municipal de Governo e de Articulação Institucional. 

20. É fato que, em 2014, quando foi sancionada a Lei Complementar 

Municipal nº 273, seu percentual incidia diretamente sobre os recursos do FMPDC. 

21. Porém, a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 93, de 8 de 

setembro de 2016, o cenário mudou. A norma de conteúdo constitucional, por sua 

superioridade hierárquica, incide primeiro, ressalvadas as exceções do parágrafo 

http://www.tcm.go.gov.br/
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único do art. 76-B do ADCT, para, só então, sobre o restante, aplicar-se o percentual 

autorizado pela norma municipal. 

22. Conforme se extrai do posicionamento Ministerial, a harmonização 

entre o art. 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o parágrafo 

único do art. 16 da Lei Municipal nº 7.770/1997, inserido pelo art. 5º da Lei 

Complementar Municipal nº 273/2014, implica que: 

a) primeiramente seja a desvinculação de 30% prevista no artigo 76-B 

do ADCT; e 

b) por último, sobre o montante restante, seja aplicada a desvinculação 

de até 30% do art. 16, parágrafo único da Lei nº 7.770/1997, inserido pelo art. 5º da 

Lei Complementar Municipal nº 273/2014, os quais serão destinados para “despesas 

com pessoal, inclusive encargos sociais e custeio das atividades relacionadas às 

finalidades essenciais da Secretaria Municipal de Governo e de Articulação 

Institucional”. 

III – DA PROPOSTA 

23. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Relator 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do 

Regimento Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a 

minuta de decisão submetida à sua apreciação para: 

I - CONHECER DA CONSULTA do Gestor do Fundo Municipal de 

Proteção e Defesa do Consumidor de Goiânia - FMPDC, Sr. José Alício de 

Mesquita, sobre desvinculação de receitas, mediante aplicação do art. 76-B do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal - ADCT e do 

art. 16, parágrafo único da Lei Municipal nº 7.770/1997, inserido pelo artigo 5º da Lei 

Complementar Municipal nº 273/2014, por cumprir os requisitos de admissibilidade 

dos arts. 31 e 32 da Lei Orgânica e 199/200 do RITCMGO; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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01400009-19-RESULTADO 

Processo nº 20330/2017 
 

Fls. 

II –  RESPONDER AO CONSULENTE que a desvinculação dos 

recursos do FMPDC – Goiânia deve ser feita aplicando-se, sobre o total, o 

percentual de 30% previsto no art. 76-B do ADCT, deduzidas as exceções do seu 

parágrafo único, e, sobre os 70% restantes, o percentual de até 30% definido no art. 

16, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.770/1997, exclusivamente para, no âmbito 

da Secretaria Municipal de Governo e de Articulação Institucional: 

c) despesas com pessoal, inclusive encargos sociais, e 

d) custeio das atividades relacionadas às suas finalidades essenciais.  

24. É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 7 de fevereiro de 

2019. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 

9.  
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