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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00017/2019 

Técnico Administrativa 

  

 

PROCESSO N. : 16731/18 

MUNICÍPIO : CACHOEIRA DOURADA 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : NATÁLIA CAMARDELLI CAJAZEIRA PRATES – Prefeita 

CPF : 509.196.525-49 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

 

EMENTA: CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
ATENDIDOS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM OUTRO MUNICÍPIO. 
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES DA DEVOLUÇÃO 
DE DUODÉCIMO. NÃO PREVISÃO NA LOA. 

Não há óbice à aquisição de bem imóvel pelo município em outra 
localidade, seja no Estado de Goiás ou em outro Estado da 
Federação. 

O montante de duodécimo devolvido pela Câmara Municipal ao Poder 
Executivo ingressa como recurso ordinário, não vinculado, podendo 
ser destinado a ações do executivo em prol das necessidades 
municipais. 

A aquisição do imóvel é despesa de capital e, se não estiver prevista 
no PPA, LDO e LOA, devem ser promovidas alterações legislativas 
para a sua inclusão.  

 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

16731/18, que tratam de consulta formulada pela Exma. Sra. Natália Camardelli 
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Cajazeira Prates, Prefeita do Município de Cachoeira Dourada, solicitando 

posicionamento deste Tribunal sobre a legalidade de aquisição de um imóvel em 

outro município, com a finalidade de servir de casa de apoio aos pacientes que 

fazem tratamento de câncer, além de outras questões relacionadas. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 126/2019 – GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator em: 

1. Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal; 

2.  Responder, nos termos pontuados nos subitens 2.1 a 2.4, os 

questionamentos do consulente, reformulados na forma abaixo: 

O Município pode adquirir imóveis em outro município, seja no Estado de Goiás ou 

em outro Estado, para atendimento a pacientes que se desloquem para tratamento de 

saúde? 

2.1 Diante da ausência de impeditivo legal, não há óbice à aquisição de 

bem imóvel pelo município em outra localidade, seja no Estado de Goiás ou em 

outro Estado da Federação, para atender aos munícipes que necessitem de se 

deslocar para tratamento de saúde, desde que sejam observadas as regras 

aplicáveis à licitação e contratos no regime jurídico de direito público, conforme 

previsto no art. 37, inciso XXI da Constituição e Lei 8666/93, bem como o interesse 

público na sua aquisição. 

Essa aquisição pode ser realizada com recursos advindos da devolução de 

duodécimos pela Câmara Municipal? 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


                                     

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

3 

2.2  Os valores remanescentes do duodécimo devolvido pela Câmara 

Municipal ao Poder Executivo ingressam como recursos ordinários, não vinculados, 

detendo a mesma natureza que possuíam originariamente, isto é, de receita 

tributária e a receita de transferência (art. 29-A CF), portanto, a Prefeitura 

Municipal poderá destiná-los a ações públicas em prol das necessidades municipais, 

conforme planejado em seu orçamento. 

A compra do imóvel pode ser realizada sem que a despesa conste na Lei 

Orçamentária Anual? 

2.3 A aquisição de bem imóvel pela Administração Pública, por ser 

despesa de capital, além de constar no texto da Lei Orçamentária Anual – LOA, 

deve constar também no Plano Plurianual de Ações – PPA e na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO, conforme previsto nos artigos 165, §§ 1º e 2º, e 167 da 

Constituição Federal.  

2.4 Não estando previsto nesses instrumentos de planejamento, devem ser 

promovidas alterações legislativas para a sua inclusão, que, no caso da LOA, se 

dará por meio de abertura de crédito adicional especial. 

3. Orientar os municípios goianos que a compra de imóveis pela 

Administração Pública municipal, seja via procedimento licitatório ou mesmo por 

meio de compra direta, deve observar os seguintes requisitos: 

1- Estabelecer características e requisitos do imóvel demandado, de acordo 
com as necessidades do caso concreto (indicar isso claramente no Termo de 
Referência); 
2- Averiguar as opções disponíveis no mercado; 
3- Deliberar sobre forma de contratação cabível (realização de licitação, 
dispensa ou inexigibilidade); 
4- Proceder na forma da Lei nº 8.666/93, observando-se especialmente 
necessidade de realizar avaliação prévia e de fazer uma pesquisa de 
mercado;  
5- Em se tratando de dispensa (art. 24, X, Lei nº 86666/93), fazer constar dos 
autos os elementos mencionados no parágrafo único do art. 26 da Lei de 
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Licitações, sendo imprescindível, na definição da razão da escolha do 
fornecedor, deixar expressos os motivos da recusa dos imóveis não 
selecionados; 
6- Incluir a despesa no PPA, na LDO e na LOA. 

4. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 14 de agosto 

de 2019. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

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. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. 

Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, 

Procurador Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo: 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. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 126/2019 – GABVJ 

PROCESSO N. : 16731/18 

MUNICÍPIO : CACHOEIRA DOURADA 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : NATÁLIA CAMARDELLI CAJAZEIRA PRATES – Prefeita 

CPF : 509.196.525-49 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO 

 

Versam os presentes autos de consulta formulada pela Exma. Sra. 

Natália Camardelli Cajazeira Prates, Prefeita do Município de Cachoeira Dourada, 

solicitando posicionamento deste Tribunal acerca dos seguintes questionamentos: 

a) da legalidade de aquisição de um imóvel na cidade de Barretos – SP, com a 

finalidade de servir de casa de apoio aos pacientes que fazem tratamento de 

câncer, sendo que o referido imóvel poderá ser adquirido com recursos do 

duodécimo devolvido pela Câmara Municipal de Vereadores; 

b) dos elementos legais que possam dar sustentação a referida aquisição, uma vez 

que a mesma não foi disposta na LOA do ano de 2018. 

2. Vieram os autos instruídos inicialmente com o Ofício encaminhado pela 

Prefeita Municipal com o questionamento formulado (f. 01). 

3. A relatoria, por meio do Despacho nº 628/2018 – GABVJ (f. 2) 

encaminhou os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca para pesquisa acerca 

da existência de resolução/acórdão consulta respondendo matéria semelhante ao 
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questionamento formulado pelo consulente, conforme previsto no art. 134, XV do 

Regimento Interno. 

4. Nos termos do Despacho nº 262/2018 (fl. 04), a supracitada divisão 

encaminhou cópia das Resoluções deste Tribunal relacionadas aos 

questionamentos formulados. 

5. Ato contínuo a relatoria autorizou a juntada do Parecer Jurídico 

elaborado pela Assessoria Jurídica do Município às folhas 05-09. 

6. Por meio do Despacho nº 847/2018 (fls. 12-14), a relatoria encaminhou 

os autos para a Secretaria Especializa, para instrução, manifestando-se no sentido 

de que o Acórdão Consulta n.º 07602/10 responderia apenas parcialmente às 

indagações.  

I – DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/JURÍDICA DA 

AUTORIDADE CONSULENTE 

6. Em observância ao previsto no art. 31, § 1.º, da Lei Orgânica do 

TCMGO1, a consulta foi instruída com o parecer técnico do órgão de assistência 

técnica ou jurídica da autoridade consulente. 

7. Conforme Parecer Jurídico de fls. 5/9, o órgão de assistência jurídica 

do município concluiu-se que: 

“Por todos os motivos acima expostos a assessoria jurídica municipal 
recomenda-se que o pedido de aquisição de imóvel na cidade de Barretos/SP 
seja arquivado por falta de legalidade absolutas no ato.” 

 

                                                           
1 § 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente e 

instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 
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II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

8. Após analisados os termos da consulta a Unidade Técnica competente 

exarou o Parecer n.º 001/2019 - SLC (f. 15-19) nos termos abaixo transcritos: 

2. ANÁLISE JURÍDICA  
O presente pronunciamento se dá com fulcro no art. 109, inciso IV, da 
Resolução Administrativa nº 0073, de 21 de outubro de 2009, Regimento 
Interno deste Tribunal. 
 
2.1. Da admissibilidade 
  Embora o juízo de admissibilidade das consultas seja de competência 
do Conselheiro Substituto relator (art. 83, IX do RITCM/GO), antes de 
adentrar em seu mérito faz-se necessário analisá-la em confronto com os 
requisitos que constam nos artigos 199 e 200 do RITCM/GO. 
   Os dispositivos legais que embasam a consulta revelam 
matéria de competência deste Tribunal de Contas (art. 199, caput do 
RITCM/GO e art. 31, caput, da Lei nº 15.958/2007).  
A legitimidade da autoridade consulente, Prefeita de Cachoeira Dourada, 
encontra-se amparada no art. 199, I, do RITCM/GO. 
   O objeto da consulta foi indicado de forma precisa e esta se 
encontra instruída com parecer do órgão de assistência jurídica (fls. 05 a 09), 
em atendimento ao art. 199, §1º do RITCM/GO e art. 31, §1º da Lei nº 
15.958/2007.  
   Ademais, quanto ao requisito previsto no art. 200 do RI/TCM e 
no art. 32 da Lei nº 15.958/2007, vislumbra-se que apesar da consulta se 
referir a suposto caso concreto, o relator demonstrou que é possível atendê-la 
com uma resposta abstrata. 
A propósito, impende salientar que a consulta deve versar sobre dúvida 
suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes 
à matéria de competência do TCM/GO, analisados em tese pelo Tribunal e 
não de maneira concreta. 
Conclui-se, portanto, que a consulta deve ser conhecida por cumprir os 
requisitos do art. 199 e 200 do RITCM/GO e art. 31 e 32 da Lei nº 
15.958/2007. 
 
2.2. Do mérito 
Preliminarmente, convém ressaltar que o quesito quanto à possibilidade ou 
não de um Município adquirir imóvel em outra cidade, seja no Estado de 
Goiás ou em outro Estado, para atendimento a pacientes que se desloquem 
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para tratamento de saúde, ainda não foi objeto de análise por parte deste 
Tribunal. 
Desta feita, imperiosa se faz a apreciação da presente consulta para fins de 
orientação tanto do município consulente, quanto dos demais municípios 
goianos. 
  A Constituição Federal em seu artigo 37, inciso XXI prescreve de 
forma literal da seguinte forma: 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 
(...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. 
          (grifo nosso) 
 
Nesse sentido, observa-se, pelo teor do dispositivo mencionado, que não há 
óbice para que a Administração Pública promova alienações, tampouco 
realize compras de imóveis, de forma que, ressalvados os casos previstos em 
lei, deverá ser feita por meio de procedimento licitatório. 
A corroborar o exposto, cita-se a Lei nº 8.666/93 (norma geral de licitações 
aplicada a todos os entes), mais precisamente o artigo 23, §3º: 
 
Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do 
artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em 
vista o valor estimado da contratação: 
(...) 
 3o  A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que 
seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens 
imóveis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões de direito 
real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, 
observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou 
entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, 
quando não houver fornecedor do bem ou serviço no País.                                                                                                        
(grifo nosso) 
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Já quanto ao questionamento se este imóvel pode ser em outro Estado da 
Federação, não existe na lei impedimento específico para tanto, de forma que 
a autorização genérica para aquisição torna possível a compra de imóveis 
pelo Poder Público em qualquer localidade.  
Tal afirmação também se aplica no que diz respeito à duvida quanto à 
finalidade deste imóvel, como o direito posto não prescreve destinação 
específica ao bem, de modo que existe a permissão genérica para aquisição 
de propriedade, mas desde que o motivo do ato administrativo esteja 
devidamente em consonância com o interesse público. 
A par disso, o que não se pode perder de vista é que há exigência de 
observância de alguns quesitos para que o Poder Público adquira bens 
imóveis, requisitos estes já previstos na Lei nº 8.666/932, a fim de permitir 
tanto a compra de um imóvel via licitação ou através de compra direta. São 
eles:  
1- Estabelecer características e requisitos do imóvel demandado, de acordo 
com as necessidades do caso concreto (indicar isso claramente no Termo de 
Referência); 
2- averiguar as opções disponíveis no mercado; 
 
3- deliberar sobre forma de contratação cabível (realização de licitação, 
dispensa ou inexigibilidade); 
4- proceder na forma da Lei nº 8.666/93, observando-se especialmente 
necessidade de realizar avaliação prévia e de fazer uma pesquisa de 
mercado;  
5- no caso de dispensa (art. 24, X, Lei nº 86666/93), fazer constar dos autos 
os elementos mencionados no parágrafo único do art. 26 da Lei de Licitações, 
sendo imprescindível, na definição da razão da escolha do fornecedor, deixar 
expressos os motivos da recusa dos imóveis não selecionados. 
Superada a questão preliminar, passa-se a manifestação acerca da 
admissibilidade das demais questões. 

a) da legalidade de aquisição de um imóvel na cidade de Barretos – 
SP, com a finalidade de servir de casa de apoio aos pacientes que fazem 
tratamento de câncer, sendo que o referido imóvel poderá ser adquirido 
com recursos do duodécimo devolvido pela Câmara Municipal de 
Vereadores; 
Conforme exposto nas linhas anteriores, não existe impedimento legal para 
que o poder público adquira bens imóveis, desde que o faça por meio de 

                                                           
2 Também consolidado no Parecer nº 01/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU da Advocacia-Geral de União, 

PROCESSO nº 00407.001847/2013-61 - CÂMARA PERMANENTE DE LICITAÇÕES CONTRATOS. 
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procedimento administrativo, realize prévia avaliação e seja observado 
processo licitatório como regra, ressalvado no caso da hipótese do inciso X 
do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. 
Na segunda parte, inquire-se acerca da possibilidade de se proceder com a 
compra por meio de recursos do duodécimo devolvido pela Câmara Municipal 
de vereadores. 
Em primeiro lugar, explica-se o que é duodécimo na Constituição Federal:  
Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos 
dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na 
forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. 
Infere-se que duodécimos são repasses financeiros feitos pelo Poder 
Executivo para os outros poderes da Federação a fim de que estes possam 
desenvolver suas atividades regularmente. Na esfera municipal, esta conexão 
ocorre entre o Executivo (Prefeitura) e o Legislativo (Câmara Municipal), de 
maneira que aquele realiza repasses observando os preceitos do art. 29, VI, 
VII e 29-A da Constituição Federal; e art. 28 da Lei Complementar nº 
101/2000. 
Ocorre que em algumas ocasiões os valores transferidos para a Câmara 
Municipal extrapolam o necessário para adimplir com as obrigações do órgão, 
nesta esteira a quantia excedente é devolvida para o Poder Executivo. 
De posse dos repasses devolvidos, a Prefeitura Municipal pode dar a 
destinação que lhe aprouver, uma vez que é o Poder Executivo é o 
verdadeiro titular dos recursos públicos. 
Outrossim, urge esclarecer que, em se tratando da aquisição de bens imóveis 
(bem de capital), é imprescindível a previsão no Plano Plurianual e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, senão vejamos: 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
(...) 
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, 
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada.                                                (grifo nosso) 
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. (grifo 
nosso) 
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Sendo assim, conclui-se que não há impedimento legal para se adquirir bens 
de capital com valores oriundos de devolução de repasses de duodécimos, 
desde que a despesa esteja prevista no Plano Plurianual e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 
Por fim, não se pode perder de vista que para adquirir o imóvel em outro ente 
federativo, faz-se necessário, no decorrer do processo administrativo 
competente, proceder com análise para se comprovar a economicidade e 
eficiência da aquisição. Partindo-se do pressuposto de que os recursos 
públicos são escassos, o Poder Executivo Municipal não pode se dar ao luxo 
de gastar quantias vultosas, sem, todavia, motivar a finalidade do ato dentre 
as opções disponíveis. 
Nesse sentido, durante os estudos deve-se avaliar se não seria mais viável o 
aluguel de imóveis de acordo com a demanda, ao invés de, simplesmente, 
comprar um bem. 
Trata-se de análise imperiosa, tendo em vista que ao se comprar um imóvel a 
Administração Pública perde a dinâmica proporcionada pelo aluguel, de modo 
que neste o Poder Público está livre para agir conforme sua demanda e 
necessidades ao longo do tempo, e assim se adequar buscando outro imóvel 
se o caso exigir.  
b) dos elementos legais que possam dar sustentação a referida 
aquisição, uma vez que a mesma não foi disposta na LOA do ano de 
2018.  
Acerca do segundo questionamento, em razão de sua matéria estar contida 
dentro das atribuições da Secretaria de Contas de Governo (SCG), artigo 
106, I, do Regimento Interno deste TCM, sugerimos o encaminhamento dos 
autos para esta Secretaria. 
3. CONCLUSÃO 
Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DE GOIÁS, por seu Tribunal Pleno que: 
a) Conheça da consulta realizada por cumprir os requisitos previstos 
nos arts. 31 e 32 da Lei nº 15.958/07 e arts. 199 e 200 do RITCM/GO; 
b) Responder à Consulente (Sra. Natália Camardelli Cajazeira Prates) 
que:  
1. Não há impedimento legal para se adquirir imóvel, desde que sejam 
observados os seguintes requisitos:  
1.1. Estabelecer características e requisitos do imóvel demandado, de 
acordo com as necessidades do caso concreto (indicar isso claramente no 
Termo de Referência);  
1.2. averiguar as opções disponíveis no mercado;  
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1.3. deliberar sobre forma de contratação cabível (realização de licitação, 
dispensa ou inexigibilidade);  
1.4. proceder na forma da Lei nº 8.666/93, observando-se especialmente 
necessidade de realizar avaliação prévia e de fazer uma pesquisa de 
mercado;  
1.5. no caso de dispensa (art. 24, X, Lei nº 8.666/93), fazer constar dos 
autos os elementos mencionados no parágrafo único do art. 26 da Lei de 
Licitações, sendo imprescindível, na definição da razão da escolha do 
fornecedor, deixar expressos os motivos da recusa dos imóveis não 
selecionados;  
1.6. e inclusão da despesa de capital no Plano Plurianual, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 
Ao final, dê ciência ao consulente da decisão que vier a ser adotada. 
Por fim, em razão de a matéria contida no segundo questionamento estar 
dentro das atribuições designadas à Secretaria de Contas de Governo, 
sugeri-se ao relator que os autos sejam encaminhados para manifestação da 
especializada. 

 

III – DA MANIFESTAÇÃO DA RELATORIA 

9. Tendo em vista a recomendação da Secretaria de Licitação e Contratos 

no sentido de encaminhar os autos para a Secretaria de Contas de Governo para 

manifestar-se nos autos quanto à matéria relacionada às suas atribuições a relatoria, 

mediante o Despacho n.º 26/2019 – SLC (f. 20) entendeu que a questão 

concernente à exigência legal da aquisição do imóvel (despesa) constar no 

orçamento apresentou-se de forma simples, demandando tão somente a aplicação 

da legislação, razão pela qual, determinou o prosseguimento do feito com o 

encaminhamento dos autos ao Ministério Público de Contas. 

 

IV - DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

10. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 2042/2019 (fls. 

21-22), em análise preliminar pugnou pelo não conhecimento da consulta, vez que o 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400017-19-resultado.docx 
 

9 

 

questionamento formulado caracteriza-se espécie de assessoramento e no mérito, 

concordou com a manifestação da secretaria especializada, conforme se depreende 

abaixo: 

Preliminarmente, a consulta não apresenta dúvida sobre a aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares em especial, mas pleiteia o desenho de 
um cenário e de possibilidades de ação, caracterizando espécie de 
assessoramento. Isso dificulta a delimitação das questões e o oferecimento 
de resposta que vá além da mera reprodução dos textos legais. Não se 
enquadra, portanto, no disposto no art. 199 do RITCM3. 
No mérito, na esteira da unidade técnica, compete ao Poder Executivo a 
execução das políticas públicas segundo seu planejamento governamental. 
Para tanto, a Administração Pública pode adquirir bens, móveis e imóveis, 
observada a disciplina das contratações no regime jurídico de direito público. 
E não se vislumbra, no caso, obstáculo legal específico para a aquisição de 
um imóvel em razão de se situar em outra cidade. 
É reconhecida a capacidade do Município, na condição de pessoa jurídica de 
direito público interno (art. 41, III, do Código Civil), para a aquisição derivada 
da propriedade, segundo instrumentos do direito privado, como o contrato de 
compra e venda, observadas, contudo, as normas de licitações e contratos da 
Administração Pública4.  

                                                           
3 RITCM-GO. Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na 

aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua 

competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: (...) 

4 “A aquisição de bens pela Administração Pública pode ser feita por meio de instrumentos 

regidos pelo Direito Público ou pelo Direito Privado.  

Dentro das hipóteses regidas pelo Direito Privado, destacam-se os contratos. Por meio da 

compra, da doação, da permuta ou da dação em pagamento é viabilizada a aquisição de 

bens pela Administração Pública.  

Em razão da aplicação das regras do Direito Privado, o contrato não transfere, mas apenas 

viabiliza a transferência da propriedade do bem móvel ou imóvel. Quando a aquisição do 

bem decorrer de instrumentos do Direito Privado, a transferência da propriedade, nos exatos 

termos do Código Civil, somente ocorrerá, no caso de imóvel, em razão do registro 

imobiliário (art. 1.245); e em se tratando de bens móveis, com a tradição (art. 1.267).  
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Ademais, o interesse local, baliza da autonomia municipal, não se restringe à 
atuação dos municípios dentro do seu próprio território quando se trata do 
exercício de competências administrativas5, em especial nas áreas de saúde 
e assistência social (art. 23, II, da CF), por serem atribuições comuns dos 

                                                                                                                                                                                     
Das modalidades contratuais, a mais usual é a compra, que, nos termos do art. 37, XXI, da 

Constituição Federal deve, ressalvadas as hipóteses previstas em lei, ser precedida de 

procedimento licitatório.  

As compras celebradas pelo poder público se submetem às regras do Direito Privado, 

conforme expressamente determina a Lei de Licitações, que, em seu art. 15, III, dispõe que 

as compras celebradas pelo poder público deverão “submeter-se às condições de aquisição 

e pagamento semelhantes às do setor privado”.  

Há, no entanto, regras específicas previstas na própria Lei de Licitações que impõem às 

compras de bens imóveis ou de bens móveis (às quais a Lei de Licitações se refere como 

contrato de fornecimento) a observância de determinados padrões definidos pelo Direito 

Público. O primeiro diz respeito ao próprio dever de realizar licitação, ou, nas hipóteses de 

dispensa ou de inexigibilidade, de justificar, nos termos do art. 26 da Lei de Licitações, a 

razão da escolha do fornecedor ou executante e o preço, dentre outras exigências.”  (Curso 

de direito administrativo. 5ª edição revista e atualizada. Belo Horizonte : Fórum, 2016. Pág. 

744-745) 

5 “O critério para determinar a competência municipal é definido diante de cada caso 

concreto, levando-se em conta o interesse predominante e algumas outras circunstâncias 

diversas, como o lugar, a extensão da competência, a finalidade dos serviços etc. 

Outrossim, deve ser levado em consideração o fato de ter o município condições para a 

execução do comando normativo; caso contrário, a competência não pertence à sua esfera 

de atribuições.  

Portanto, para a definição do interesse local devemos usar alguns vetores, tomando como 

base a predominância do interesse municipal: as disposições normativas sobre 

competência, conforme estipulado na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na 

Lei Orgânica Municipal, além de critérios demográficos, geográficos, administrativos e 

financeiros. A regra é que a entidade administrativa que diretamente for atingida pelo 

problema deve tomar as medidas necessárias para a sua resolução.” (...) (Agra, Walber de 

Moura Curso de Direito Constitucional. 9. ed. Belo Horizonte : Fórum, 2018. Pág. 408). 
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entes da federação6 e marcadas pela relação de cooperação federativa (art. 
23, parágrafo único, 198 e 200 da CF). 
Cabe destacar, nesse cenário de cooperação, que a legislação do Sistema 
Único de Saúde contempla o custeio pelos orçamentos municipais de 
despesas com hospedagem e deslocamento para tratamento fora do 
domicílio (Portaria SAS nº 055/997). 
Frisa-se, contudo, que a aquisição do imóvel é instrumental à consecução da 
política pública, no caso, em linhas gerais, a prestação de serviço de 
hospedagem a munícipes em tratamento médico na cidade de Barretos-SP. 
E, no contexto apresentado, a opção administrativa pela aquisição ou locação 
de imóvel e pela prestação direta ou indireta dos serviços deve ser técnica e 
economicamente justificada, levando-se em conta as possibilidades do 
Município de prover cargos e funções, manter servidores na localidade, 
suportar despesas de custeio e realizar outros gastos necessários ao serviço. 
Quanto à utilização de sobras de receitas da Câmara e à ausência de 
previsão na LOA das despesas, as retificações no orçamento podem ocorrer 
mediante créditos adicionais especiais amparados em superávit financeiro8, 
categoria em que se enquadram as sobras financeiras não comprometidas 
com restos a pagar9. 

                                                           
6 Os serviços de saúde pública, higiene e assistência social incluem-se na categoria das 

atividades comuns às três entidades estatais, que, por isso, podem provê-los em caráter 

comum, concorrente ou supletivo (CF. art. 23, II e IX). (Meirelles, Hely Lopes. Direito 

Municipal Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Malheiros. Pág. 461). 
7 Art. 4° - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, 

terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, 

devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado. 
8 Lei nº 4.320/64. Art. 40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não 

computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. 

9 Lei nº 4.320/64. Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência 

de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.  

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:  

I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;  

(...) 
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Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas: 
a) por não conhecer da consulta; 
b) caso conhecida, por adequar a resposta ofertada pela unidade técnica 
especificamente à hipótese de aquisição de imóvel em outro município para 
atendimento a pacientes que se desloquem para tratamento de saúde, 
alterando-se a redação do Item 1 da alínea “b” da conclusão do Parecer nº 
001/2019 – SLC nos seguintes termos: 
“1. Não há impedimento legal para se adquirir imóvel em outro município para 
atendimento a pacientes que se desloquem para tratamento de saúde, desde 
que sejam observados os seguintes requisitos:” (...) 

11. É o Relatório. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

12. Preliminarmente, verifica-se que a consulta atende aos requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal, vez que: a) o 

consulente possui legitimidade ativa; b) contém a indicação precisa do seu objeto; c) 

está acompanhada do parecer do órgão de assistência jurídica/técnica da autoridade 

consulente; e d) está compreendida no rol de competência deste Tribunal. 

13. Muito embora os questionamentos formulados tenham se baseado em 

um caso concreto, a relatoria manifesta-se contrária à posição do Ministério Público 

de Contas, tendo em vista a relevância da matéria e a possibilidade de reformulação 

dos questionamentos com o devido grau de abstração, nos seguintes termos: 

                                                                                                                                                                                     
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo 

financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de 

credito a eles vinculadas. 
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1) O Município pode adquirir imóveis em outro município, seja no Estado de Goiás ou 

em outro Estado, para atendimento a pacientes que se desloquem para tratamento de 

saúde? 

2) Essa aquisição pode ser realizada com recursos advindos da devolução de 

duodécimos pela Câmara Municipal? 

3) A compra do imóvel pode ser realizada sem que a despesa conste na Lei 

Orçamentária Anual? 

14. Atendidos os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 31 da 

LOTCM e dado o devido grau de abstração aos questionamentos de modo a não 

ferir o disposto no artigo 32 deste normativo, passa-se a análise da verificação da 

existência de Resoluções/Acórdãos consulta abordando a matéria questionada.  

15. De início a relatoria cogitou a possibilidade do Acórdão Consulta n.º 

07602/10 abranger de forma implícita o questionamento concernente a “utilização 

dos recursos oriundos da devolução de duodécimos para aquisição de imóvel” 

(Despacho n.º 847/2018, f. 12-14). Contudo, após uma análise mais apurada 

observou-se não haver nexo entre a pergunta formulada nestes autos e o referido 

Acórdão Consulta. 

16.   Veja que o Acórdão Consulta n.º 07602/10 trata da situação em que o 

recurso advindo da devolução do duodécimo é vinculado a um projeto 

específico (compra, obra pública, etc.), enquanto que no questionamento em 

análise não é abordada a sua vinculação a compra do bem, mas tão somente a sua 

utilização pelo Poder Executivo quando este montante ingressa no tesouro 

municipal. 

17. Diante do disto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta e pela análise de todos os questionamentos formulados. 
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II – DO MÉRITO 

18. Cabe primeiramente à análise da possibilidade do município adquirir 

imóvel em outro município seja no Estado de Goiás ou em outro Estado da 

Federação, para atender aos pacientes residentes em seu território, que necessitem 

se deslocar para tratamento de saúde.  

19. Neste contexto cumpre assinalar que a aquisição de bens pela 

Administração Pública Municipal pode se dar de várias maneiras, dentre as quais se 

destaca a compra, conforme se depreende abaixo pelo comentário extraído do livro 

Tratado de Direito Municipal: 

No cotidiano da gestão pública, a formação do patrimônio municipal ocorre de 
várias maneiras, a saber: 1) por meio de instrumentos negociais, como a 
doação e a compra e venda; 2) pela aplicação de instrumentos típicos de 
direito administrativo, como a desapropriação ou os convênios; e 3) por 
mecanismos de reserva patrimonial, não previstos de modo geral na 
Constituição, mas consagrados em normas legais diversas.  
Afora a aquisição forçosa de bens por mecanismos de transferência 
compulsória prevista na Lei de Loteamentos ou de recebimento de bens 
descobertos e pertencentes a heranças vacantes, o direito positivo brasileiro 
alberga uma série de outras formas de aquisição de bens pelos municípios. 
Alguns desses mecanismos são típicos do direito administrativo e baseiam-se 
ora no poder de autoridade, ora em mecanismos negociais. A formação do 
patrimônio municipal se dá igualmente por instrumentos comuns de direito 
privado. A seguir, oferece-se um panorama primário dessas várias 
modalidades. 
(...) 
f) Compra ordinária: o exame da legislação administrativa mostra que a 
desapropriação e outros institutos baseados no poder de autoridade não 
esgotam as ferramentas aquisitivas de que dispõe o estado. O uso de 
mecanismos típicos do direito privado é frequente no direito administrativo, 
embora sigam algumas normas especiais de caráter publicístico. Nesse 
sentido, a compra de bens móveis e imóveis desponta como um dos 
principais mecanismos de aquisição de propriedade, inclusive de 
imóveis. Quando envolve móveis, geralmente o contrato de 
fornecimento de bens é precedido de licitação. No tocante aos imóveis, as 
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regras são mais complicadas. A Lei de Licitações (Lei nº 8.666/1993, art. 4, X) 
prevê a possibilidade de dispensa de licitação para “compra ou locação de 
imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, 
cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, 
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo 
avaliação prévia” (grifos nossos). Na prática, ainda que a legislação tenha 
incluído tal hipótese como dispensa, ela se afigura muito mais como caso de 
inexigibilidade, pois se o imóvel detém características especiais, então supõe-
se que não há concorrentes que viabilizem uma competição. Também existe 
dispensa para compra e venda de imóveis entre entes públicos de qualquer 
esfera da federação. Isso significa que o município pode obter imóvel do 
estado ou da União por meio da celebração direta do contrato (art. 17, I, da 
Lei de Licitações). (Tratado de Direito Municipal / Carlos Valder do 
Nascimento, Maria Sylvia Zanella di Pietro, Gilmar Ferreira Mendes (Coord.).– 
Belo Horizonte : Fórum, 2018, p. 392-396). 

20. Em se tratando de aquisição de imóvel pelo Poder Público faz-se 

necessário observar as regras aplicáveis às contratações no regime jurídico de 

direito público, conforme previsto no artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, o 

qual estabelece que “as compras e alienações serão contratadas mediante processo 

de licitação”. 

21. Joel de Menezes Niebuhr esclarece que a licitação pública é 

procedimento administrativo condicional à celebração do contrato administrativo e 

funciona como uma espécie de limitação à atuação da Administração Pública, 

objetivando selecionar a proposta mais vantajosa ao interesse público bem como 

garantir a igualdade de tratamento a todos os participantes, prestigiando assim, o 

princípio da isonomia, sem se desviar, também do princípio da moralidade. Vejamos: 

Nesse passo, a licitação pública é procedimento administrativo 
condicional à celebração de contrato administrativo mediante o qual a 
Administração Pública expõe a sua intenção de firmá-lo, esperando que, 
com isso, terceiros se interessem e lhe ofereçam propostas, a fim de 
selecionar a mais vantajosa ao interesse público. Note-se que a licitação 
pública é uma espécie de limitação à atuação da Administração Pública, 
impondo-lhe rigores mais estreitos do que aqueles a que se sujeitam os 

http://www.tcm.go.gov.br/
mailto:as.vascocicero@tcm.go.gov.br


Fls.____ 

 

 

 

Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

c:\tcm\secretaria\resultado\01400017-19-resultado.docx 
 

16 

 

particulares. Ora, afora a Administração Pública, em regra, quem quer 
contratar não está obrigado a realizar procedimento algum, bastando 
escolher, com absoluta liberdade, com quem contratar, desde que este 
também o queira. A licitação pública é levada a cabo para assegurar que 
todos os possíveis interessados em celebrar o contrato administrativo sejam 
tratados com igualdade, prestigiando o fundamental princípio da isonomia. 
Com a licitação pública, mesmo indiretamente, evita-se que agentes 
administrativos ou terceiros se valham dos benefícios econômicos 
decorrentes de contrato administrativo de modo ilegítimo, imprimindo à 
Administração Pública feição pessoal, em descompasso com a moralidade 
administrativa. Isso significa que a licitação pública também é causada pelos 
princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, ambos com 
referência à indisponibilidade do interesse público. Cumpre registrar que o 
inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal, permeando toda a questão 
principiológica ora em discussão, é claro e direto ao preceituar que a licitação 
pública é obrigatória, que ela é condição para a celebração de contratos 
administrativos. O referido dispositivo prevê exceções consubstanciadas nos 
casos de dispensa e inexigibilidade de licitação pública. (Niebuhr, Joel de 
Menezes Licitação pública e contrato administrativo – 3. ed. rev. e ampl. – 
Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 33-34). 

22. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesse mesmo sentido: 

A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse 
público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo 
objetivo: o de proporcionar à administração a possibilidade de realizar o 
negócio mais vantajoso – o melhor negócio – e o de assegurar aos 
administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de 
condições, à contratação pretendida pela administração. (...) 
Procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo 
princípio da isonomia, a função da licitação é a de viabilizar, através da mais 
ampla disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos 
capacitados, a satisfação do interesse público. A competição visada pela 
licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração, impõe-se seja desenrolada de modo que reste assegurada a 
igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam acesso às contratações da 
administração. A conversão automática de permissões municipais em 
permissões intermunicipais afronta a igualdade – art. 5º –, bem assim o 
preceito veiculado pelo art. 175 da CB. (...) Afronta ao princípio da isonomia, 
igualdade entre todos quantos pretendam acesso às contratações da 
administração. [ADI 2.716, rel. min. Eros Grau, j. 29-11-2007, P, DJE de 7-3-
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2008.] = RE 607.126 AgR, rel. min. Cármen Lúcia, j. 2-12-2010, 1ª T, DJE de 
1º-2-2011. 

23. Conforme previsto no §3º do art. 23 da Lei 8666/93 a modalidade 

licitatória de concorrência deve ser adotada pelo ente federativo para a aquisição de 

imóveis, qualquer que seja o seu valor, sendo possível, no entanto, a dispensa de 

licitação conforme previsto o art. 24 inciso X desse mesmo diploma legal. 

Art. 23. (...) 
§ 3o  A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o 
valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, 
ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessões de direito real de uso 
e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso, observados os 
limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade 
dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando não 
houver fornecedor do bem ou serviço no País.                      (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994). 
 
Art. 24.  É dispensável a licitação:  
(...) 
X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das 
finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de 
instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço 
seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;                 
     (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

24. Para ilustrar, a relatoria transcreve abaixo a orientação esboçada pela 

Secretaria de Licitação e Contratos no Certificado n.º 001/2019 – SLC, acerca dos 

quesitos a serem verificados pelo Poder Público na aquisição de bens imóveis, 

previstos na Lei 8666/93, seja para compra via licitação ou mesmo por meio de 

compra direta as quais foram consolidados no Parecer n.º 

01/2013/CPLC/DEPCONSU/PGF/AGU da Advocacia-Geral de União, PROCESSO 

nº 00407.001847/2013-61 - CÂMARA PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

CONTRATOS. 
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1- Estabelecer características e requisitos do imóvel demandado, de acordo 
com as necessidades do caso concreto (indicar isso claramente no Termo de 
Referência); 
2- averiguar as opções disponíveis no mercado; 
3- deliberar sobre forma de contratação cabível (realização de licitação, 
dispensa ou inexigibilidade); 
4- proceder na forma da Lei nº 8.666/93, observando-se especialmente 
necessidade de realizar avaliação prévia e de fazer uma pesquisa de 
mercado;  
5- no caso de dispensa (art. 24, X, Lei nº 86666/93), fazer constar dos autos 
os elementos mencionados no parágrafo único do art. 26 da Lei de Licitações, 
sendo imprescindível, na definição da razão da escolha do fornecedor, deixar 
expressos os motivos da recusa dos imóveis não selecionados. 

25. Contudo, considerando que a dúvida suscitada não diz respeito ao 

procedimento administrativo aplicável para aquisição de imóvel, mas sim a 

possibilidade desta aquisição ser realizado em outro município, com o escopo 

de atender os munícipes que necessitem de tratamento de saúde em outra 

localidade, cabe destacar que, diante da ausência de impeditivo legal, a relatoria 

concorda com a Unidade Técnica e com o Ministério Público de Contas no sentido 

de que não há óbice à compra de bem imóvel nestas condições, desde que sejam 

observadas as regras aplicáveis a contratações no regime jurídico de direito público 

já mencionadas alhures e, também o interesse público na sua aquisição. 

26. Além do mais, conforme mencionado pelo parquet, a autonomia 

municipal não está restrita a atuação no seu próprio território, a depender da 

situação em concreto e, também, levando em conta o interesse público envolvido, 

ainda mais quando estiverem envolvidas as áreas de saúde e assistência social, que 

nos termos do artigo 23, II da CF se trata de competência comum da União, dos 

Estados e dos Municípios.  

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
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I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas 
e conservar o patrimônio público; 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência; 

27. Ainda em consonância com a manifestação ministerial a relatoria 

concorda que “a aquisição do imóvel é instrumental à consecução da política 

pública” que no caso em análise consiste em abrigar os munícipes que se 

deslocarem a outra cidade para tratamento de saúde. Portanto, cabe a 

Administração Pública Municipal avaliar tecnicamente e economicamente a 

viabilidade de se adquirir um imóvel ou simplesmente realizar a sua locação, 

considerando, ainda a possibilidade de se prestar esse serviço de forma indireta. 

28.  Diante disto, considerando as possibilidades acima, no processo 

administrativo competente, cabe a Administração Pública municipal justificar a 

economicidade e eficiência do seu ato, devendo considerar também que decidindo 

pela aquisição ou o aluguel do bem deverá manter servidores na localidade e 

suportar despesas com o custeio e outros gastos necessários a manutenção do 

serviço. 

29. No tocante a utilização dos recursos provenientes da devolução de 

duodécimos pela Câmara Municipal para aquisição de imóvel nas condições já 

explicitadas, far-se-á, preliminarmente, uma breve abordagem acerca deste instituto, 

bem como da natureza das receitas que o compõe. 

30. A obrigatoriedade de repasse de recursos pelo Poder Executivo aos 

Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, na forma 

de duodécimos, encontra-se prevista no art. 168 da Constituição Federal: 

Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos 
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dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria 
Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na 
forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.       
 

31. Esse dispositivo constitucional instrumentaliza o postulado da 

Separação dos Poderes, sendo um dos fundamentos essenciais para manutenção 

do Estado Democrático de Direito, impedindo assim a sujeição destes Poderes e 

órgãos aos desígnios do Poder Executivo.  

32. Recebido os duodécimos pela Câmara Municipal e, ao final do 

exercício, ocorrendo um saldo positivo entre os recursos recebidos e as despesas 

arcadas, o respectivo valor será devolvido ao Poder Executivo e contabilizado neste 

órgão como receita extraorçamentária.  

33. Por sua natureza esses recursos são ordinários, não vinculados, 

detendo a mesma natureza que possuíam originariamente, isto é, de receita 

tributária e a receita de transferência (art. 29-A CF). Assim, a Prefeitura Municipal 

poderá destiná-los a ações públicas em prol das necessidades municipais, conforme 

planejado em seu orçamento. 

34. Quanto ao fato da aquisição do bem imóvel não estar previsto na LOA, 

cumpre esclarecer que nos termos dos artigos 14 e 38 da Lei 8666/93 as aquisições 

realizadas pela Administração Pública, sem a adequada caracterização do seu 

objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento serão nulas e 

ensejarão a responsabilidade do responsável: 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu 
objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob 
pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 
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Art. 38.  O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e 
do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados 
oportunamente: 
(...) 

35. Ademais a Lei de Responsabilidade fiscal consagra em seus artigos 

15, 16 e 17 como não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a 

geração de despesas ou assunção de obrigações sem a devida adequação 

orçamentária. Assim, realizando a interpretação sistemática dos artigos 14 e 38 da 

Lei 8666/93 e aqueles acima indicados, concernentes a LRF, depreende-se que 

além da indicação dos recursos orçamentários para o pagamento da despesa o 

ordenador deve garantir a sua real viabilidade orçamentária e financeira.  

36. Carlos Pinta Coelho Motta aborda o tema em seu livro Eficácia nas 

Licitações e Contratos conforme abaixo transcrito: 

“No ato da autorização de compra, exige a lei recursos ‘orçamentários’, 
e não ‘financeiros’, conforme artigo 14 em comentário. Entretanto, não 
será demais reiterar a advertência referente ao impacto da Lei de 
Responsabilidade Fiscal no regime das licitações: o aumento de 
qualquer despesa deve estar vinculado ao efetivo poder de gasto da 
instituição licitadora. O teor dos art.s 15 e 16, e notadamente do art. 
42, da LRF, altera em parte o sentido e a interpretação do art. 14 
da Lei 8666/93, vinculando-o a formalidades e cautelas que 
assegurem real viabilidade orçamentária e financeira.” (MOTTA, 
Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e contratos: estrutura da 
contratação, concessões e permissões, responsabilidade fiscal, pregão 
– parcerias público-privadas. 10 ed. - Belo Horizonte: Del Rey, 2005, 
p.155) 

37. Portanto, não restam dúvidas de que em regra a aquisição de bem 

imóvel deve estar previsto na Lei Orçamentária Anual. Contudo, há a possibilidade 

de alteração da LOA mediante a edição de lei prevendo créditos adicionais. 
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38. Os créditos adicionais consistem no instituto jurídico cabível nas 

situações em que as dotações inicialmente previstas na LOA são insuficientes para 

os programas previstos em seu texto ou quando há a necessidade de realização 

de despesas que não foram autorizadas por ela. 

39. Citam-se como modalidades de Créditos Adicionais os seguintes: 

suplementares, especiais e extraordinários. Será cabível ao questionamento 

formulado nestes autos as disposições legais concernentes aos “Créditos Adicionais 

Especiais”, que consistem naqueles “destinados a despesas para as quais não 

haja dotação orçamentária específica”10. 

40. O artigo 167 da Constituição Federal prevê a abertura de Crédito 

Especial da seguinte forma: 

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. 

41. Partindo da leitura do dispositivo constitucional acima se depreende 

que a abertura de crédito adicional especial devem-se observar os seguintes 

pressupostos: 

1) deve ser autorizada por lei que não seja a LOA; 

2) depende da existência de recursos disponíveis; 

                                                           
10 LEITE, Harrison. Manual de Direito Financeiro. 5 ed. – Salvador:JusPODIVM, 2016, p.117 
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3) deve ser motivada; 

4) terá vigência no exercício financeiro em que for autorizada, exceto se o ato 

for promulgado nos últimos 4 meses do exercício caso em que, reabertos nos 

limites dos seus saldos, poderá viger até o término do exercício financeiro 

subsequente; 

5) seu escopo é criar um novo programa ou elemento de despesa para 

atender objetivo não previsto o orçamento.  

42. Cumpre assinalar, o entanto, que em se tratando de aquisição de bem 

imóvel (despesa de capital) será imprescindível a previsão no PPA – Plano 

Plurianual e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias conforme estabelecido nos 

parágrafos 1º e 2º do artigo 165 da Constituição Federal: 

Art. 165. (...) 
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, 
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos 
programas de duração continuada. 
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 
da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

43. Portanto, na hipótese de não estar prevista a aquisição do bem nestes 

dois instrumentos legislativos (PPA e LDO) a Administração Municipal deve realizar 

a alteração legislativa para incluí-la uma vez que se trata de despesa de capital. 

 

III - DA CONCLUSÃO 

44. Tendo em vista o explicitado acima, cumpre responder ao consulente 

que, diante da ausência de impeditivo legal, não há óbice à compra de bem imóvel 
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em outro município seja no Estado de Goiás ou em outro Estado da Federação, para 

atender aos munícipes que necessitem de se deslocar para tratamento de saúde, 

desde que sejam observadas as regras aplicáveis à licitação e contratos no regime 

jurídico de direito público, conforme previsto no art. 37, inciso XXI da Constituição e 

Lei 8666/93, bem como o interesse público na sua aquisição. 

45. Considerando que os valores remanescentes do duodécimo devolvidos 

pela Câmara Municipal ao Poder Executivo ingressam como recursos ordinários, não 

vinculados, detendo a mesma natureza que possuíam originariamente, isto é, de 

receita tributária e a receita de transferência (art. 29-A CF), a Prefeitura Municipal 

poderá destiná-los a ações públicas em prol das necessidades municipais, conforme 

planejado em seu orçamento. 

46. Em regra a aquisição de bem imóvel deve constar no texto da Lei 

Orçamentária Anual, contudo, não estando prevista esta despesa na LOA é possível 

a abertura de crédito adicional especial, conforme previsto no artigo 167 da 

Constituição Federal, caso em que devem ser observados os seguintes 

pressupostos: 

1) deve ser autorizada por lei que não seja a LOA; 

2) depende da existência de recursos disponíveis; 

3) deve ser motivada; 

4) terá vigência no exercício financeiro em que for autorizada, exceto se o ato for 

promulgado nos últimos 4 meses do exercício caso em que, reabertos nos limites dos 

seus saldos, poderá viger até o término do exercício financeiro subsequente; 

5) seu escopo é criar um novo programa ou elemento de despesa para atender objetivo 

não previsto o orçamento.  
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47. Acrescenta-se, ainda, que em se tratando de aquisição de bem imóvel, 

será imprescindível a sua previsão no PPA – Plano Plurianual e na LDO – Lei de 

Diretrizes Orçamentárias conforme estabelecido nos parágrafos 1º e 2º do artigo 165 

da Constituição Federal. Assim, caso esta despesa não tenha constado nestes dois 

instrumentos legislativos a Administração Municipal deve realizar a alteração 

legislativa para incluí-la uma vez que se trata de despesa de capital. 

48. Conforme todo o acima exposto, amparado na fundamentação 

supracitada, nos termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação 

acrescida pela Lei 17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela 

Resolução Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria 

n. 557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta 

que submeto à sua deliberação. 

49.  

50. É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 05 de julho de 2019.  

 

 
Vasco C. A. Jambo 

Conselheiro Substituto – relator  
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