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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00021/2019 

Técnico Administrativa 

 

 

 

Processo:                        09852/19 

Município:                       Abadia de Goiás 

Órgão:                             Poder Executivo 

Consulente:                 Romes Gomes da Silva - Prefeito Municipal (CPF 378.340.531-91)  

Representante do MPC:  Procurador-Geral de Contas Regis Gonçalves Leite 

Relator:                           Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna 

Assunto:                    Consulta acerca da possibilidade de alienação de área pública 

com a finalidade de investimento em construção de escolas, 

postos de saúde e reforma de bens imóveis. 

 

 

 

 

CONSULTA. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS. 
RECEITA DE CAPITAL. DESPESA DE CAPITAL. 
INVESTIMENTO EM CONSTRUÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
PÚBLICOS. 
1. Consulta acerca da possibilidade de alienação de área 
pública com finalidade de investimento dos recursos em 
construção de escolas, postos de saúde e reforma de bens 
imóveis. 
2. Não se observa obstáculo de direito financeiro à 
aplicação de recursos oriundos de alienação de bens 
imóveis na construção de bens públicos, na medida em que 
se trata da utilização de receita de capital em despesa de 
capital, conforme art. 12, §4º, da Lei nº 4.320/64 e do art. 44 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
3. É vedado, como regra geral, a utilização de receitas 
oriundas da alienação de bens imóveis em despesas com 
reformas de imóveis, tendo em vista tratar-se de despesas, 
em regra, de custeio, consoante previsão do art. 12, §1º, da 
Lei nº 4.320/64, as quais, excepcionalmente, poderão ser 
caracterizadas como despesa de capital se contribuírem, 
diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de 
capital.  
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Tratam os autos de Consulta (fls.1-2) formulada pelo Prefeito Municipal de 

Abadia de Goiás, Sr. Romes Gomes da Silva, acerca da possibilidade de alienação de 

área pública, com a finalidade de investimento em construção de escolas, postos de 

saúde, e reforma de bens imóveis. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

 

Considerando a Proposta de Decisão n. 0125/2019 – GABFMAL 

proferida pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 

 

Considerando tudo mais que consta nos autos; 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, em acolher as razões expostas pelo 

Relator para: 

 

CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os pressupostos 

legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 

do RITCM/GO; 

 

2. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 

 

a) não se observa obstáculo de direito financeiro à aplicação de recursos 

oriundos de alienação de bens imóveis na construção de bens públicos, na medida em 

que se trata da utilização de receita de capital em despesa de capital, investimentos, à 

luz do art. 12, §4º, da Lei nº 4.320/64 e do art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
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b) por outro lado, é vedado, como regra geral, a utilização de receitas 

oriundas da alienação de bens imóveis em despesas com reformas de imóveis, tendo 

em vista tratar-se de despesas, em regra, de custeio, segundo previsão do art. 12, §1º, 

da Lei nº 4.320/64, as quais, excepcionalmente, poderão ser caracterizadas como 

despesa de capital se contribuírem, diretamente, para a formação ou aquisição de um 

bem de capital. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 2 de outubro de 

2019. 

 

Presidente: Daniel Augusto Goulart 

Relator: Flavio Monteiro de Andrada Luna. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo 

Motta, 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. 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.Flavio Monteiro de Andrada Luna: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. 

Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo, Cons. 

Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 0125/2019 – GABFMAL 

 

Processo:                         09852/19 

Município:                         Abadia de Goiás 

Órgão:                               Poder Executivo 

Consulente:                 Romes Gomes da Silva - Prefeito Municipal (CPF 378.340.531-91)  

Representante do MPC:   Procurador-Geral de Contas Regis Gonçalves Leite 

Relator:                             Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna 

Assunto:                   Consulta acerca da possibilidade de alienação de área pública com a 

finalidade de investimento em construção de escolas, postos de 

saúde e reforma de bens imóveis. 

 

1 – RELATÓRIO 

Tratam os autos de Consulta (fls.1-2) formulada pelo Prefeito Municipal de 

Abadia de Goiás, Sr. Romes Gomes da Silva, acerca da possibilidade de alienação de 

área pública, com a finalidade de investimento em construção de escolas, postos de 

saúde, e reforma de bens imóveis. 

Por meio do Despacho nº 0202/2019-GABFMAL (fl. 03-04), esta Relatoria 

encaminhou os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca, nos termos do art. 134, 

XV, do Regimento Interno do TCMGO. 

Conforme o Despacho nº 108/2019 da Divisão de Documentação e 

Biblioteca (fl. 05), não foram localizadas resoluções do TCMGO específicas sobre o 

questionamento realizado. 

Em seguida, mediante o Despacho nº 0207/2019-GABMAL (fls. 06/07), os 

autos foram encaminhados à Secretaria de Licitações e Contratos para manifestação 

técnica. 

A Secretaria de Licitações e Contratos entendeu que a matéria objeto da 

consulta não se inclui dentre suas atribuições, encaminhando os autos à Secretaria de 

Contas de Governo, conforme Despacho nº 0297/2019 (fls. 08-08 v.). 

A Secretaria de Contas de Governo analisou os autos e emitiu o 

Certificado nº 113/2019 (fls. 09-14). 
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O Ministério Público de Contas emitiu o Parecer nº 4924/19 (fls. 15-16). 

Por fim, tornaram os autos a esta Relatoria.  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 – Do Certificado da Secretaria de Controle Externo 

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, após análise dos autos, 

emitiu o Certificado nº 133/2019 (fls. 09-14), por meio do qual partiu de uma análise da 

conceituação de bens públicos no Código Civil, passando ao exame da alienação 

desses bens conforme a Lei nº 8.666/93, a classificação da receita oriunda da 

alienação de bens imóveis como receita de capital nos termos da Lei nº 4.320/64, 

amparando sua conclusão na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme se segue: 

De início, vale destacar a classificação dos bens públicos segundo os artigos 98 a 103 
da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil: 
 
“Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de 
direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 
pertencerem. 
Art. 99. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os 
de suas autarquias; 
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de 
direito privado. 
Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, 
enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. 
Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências 
da lei. 
Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 
Art. 103. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for 
estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem.” 
  Do acima transcrito observa-se que apenas os bens públicos 
dominicais/dominiais, podem ser alienados, ou àqueles bens de uso comum do povo ou 
especiais que forem desafetados (retirada de sua qualificação específica), segundo 
normativo próprio e observando questões como a ausência/existência de interesse 
público e destinação útil/função da propriedade que se deseja alienar. 
 
  Ainda essencial indicar que a alienação de bens imóveis deve observar 
os regramentos do artigo 37, XXI, da Constituição Federal de 1988 e ser realizado 
mediante processo de licitação pública, na forma da Lei n° 8666, de 21 de junho de 
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1993, que regulamenta o retrocitado artigo e institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências, senão veja-se: 
  
- Constituição Federal de 1988: 
 
 “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.”   
   
  -Lei n° 8666/93: 
“Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de 
interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas: 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração 
direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades 
paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 
a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração 
pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas 
alíneas f, h e i;                       
 c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 
desta Lei; 
d) investidura; 
e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de 
governo;  
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação 
ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou 
efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização 
fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração 
pública;   
g) procedimentos de legitimação de posse de que trata o art. 29 da Lei no 6.383, de 7 de 
dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da Administração 
Pública em cuja competência legal inclua-se tal atribuição;                 
h) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação 
ou permissão de uso de bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de até 
250 m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e inseridos no âmbito de programas de 
regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da 
administração pública;                          
i) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas 
rurais da União e do Incra, onde incidam ocupações até o limite de que trata o § 1o do 
art. 6o da Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização fundiária, 
atendidos os requisitos legais; e  
[...] 
Art. 19.  Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de 
procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da 
autoridade competente, observadas as seguintes regras: 
I - avaliação dos bens alienáveis;  
II - comprovação da necessidade ou utilidade da alienação; 
III - adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6383.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6383.htm#art29
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm#art6%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm#art6%C2%A71
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  Assim, após a alienação do bem, na forma da Constituição Federal de 
1988, Código Civil, Lei n° 8666/93 e legislação correlata, observa-se que os recursos 
financeiros provenientes da citada alienação, constituem receita pública, pois 
ingressarão de maneira definitiva/permanente no patrimônio do Ente Público, conforme 
Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, no livro Direito Constitucional Esquematizado, 
p.247, Editora Saraiva: 
 “Receita Pública, em sentido amplo, é toda e qualquer entrada de recursos 
(valores ou bens) nos cofres públicos, seja a que título for, isto é, qualquer que seja o 
evento que lhes dê origem. 
 Em sentido estrito, consoante o magistério de Aliomar Baleeiro, é a entrada de 
recursos que, integrando-se ao patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições 
ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu vulto, como elemento novo e 
positivo. Nessa Acepção – que se situa no plano da Ciência das Finanças, toda receita 
pública é uma entrada, mas nem toda entrada é uma receita pública, pois somente se 
qualifica como receita pública a entrada de recursos que se efetive de maneira 
permanente (definitiva) no patrimônio do Estado, isto é, que não esteja condicionada à 
sua devolução ou correspondente baixa patrimonial.” 

  Ademais, a Lei n° 4320, de 17 de março de 1964, que Estatui Normas 
Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, também nos ensina, quanto às 
receitas que compreendem os orçamentos dos Entes Federados: 
 “Art. 3º A Lei de Orçamentos compreenderá tôdas as receitas, inclusive as de 
operações de crédito autorizadas em lei. Parágrafo único. Não se consideram para os 
fins deste artigo as operações de credito por antecipação da receita, as emissões de 
papel-moeda e outras entradas compensatórias, no ativo e passivo financeiros.  
 
[...]  
 
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:  
I - as receitas nêle arrecadadas;  
II - as despesas nêle legalmente empenhadas.” 
 
[...] 
 
Art. 57. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 3º desta lei serão 
classificadas como receita orçamentária, sob as rubricas próprias, tôdas as receitas 
arrecadadas, inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas 
no Orçamento.”  
 

Portanto, tendo em vista que os recursos oriundos da alienação de bens serão 
incluídos pelo Ente Municipal como receita orçamentária, cabe classificá-la por diversos 
critérios. Utilizando-se, nesta oportunidade, a classificação legal (art. 11, da Lei n° 
4320/64), que aponta a receita por categorias econômicas, observa-se que a receita 
proveniente da alienação de bens imóveis, constitui-se em receita de capital, conforme 
definição do supramencionado artigo/Lei, bem assim do Manual Técnico do Orçamento – 
MTO do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão: 
 
- Lei n° 4320/64: 
 
 “Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 
Receitas Correntes e Receitas de Capital. 
 
[...] 
§ 2º - São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos financeiros 
oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os 
recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender 
despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento 
Corrente.   
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[...] 
§ 4º - A classificação da receita obedecerá ao seguinte esquema: 
RECEITAS DE CAPITAL 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
ALIENAÇÃO DE BENS 
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL” 
  - Manual Técnico de Orçamento: 
 
“3.2.1.1. Categoria econômica 

Quanto à categoria econômica [tabelas nos itens 8.1.1 e 8.1.2], os §§ 1º e 2º do art. 11 

da Lei nº 4.320, de 1964, classificam as receitas orçamentárias em Receitas Correntes 
(código 1) e Receitas de Capital (código 2): 
[...] 
2 - Receitas de Capital: aumentam as disponibilidades financeiras do Estado. Porém, 
de forma diversa das Receitas Correntes, as Receitas de Capital não provocam efeito 
sobre o Patrimônio Líquido. 
De acordo com o § 2º do art. 11 da Lei nº 4.320, de 1964, com redação dada 
peloDecreto-Lei nº 1.939 , de 20 de maio de 1982, Receitas de Capital são as 
provenientes de: realização de recursos financeiros oriundos da constituição de dívidas; 
conversão, em espécie, de bens e direitos; recebimento de recursos de outras pessoas 
de direito público ou privado, quando destinados a atender Despesas de Capital; e, 
superávit do Orçamento Corrente. 
[...] 
3.2.1.2. Origem 

A origem é o detalhamento das categorias econômicas Receitas Correntes e Receitas 

de Capital, com vistas a identificar a procedência das receitas no momento em que 
ingressam nos cofres públicos. 
[...] 
 
Origens que compõem as Receitas de Capital: 
Alienação de Bens: ingressos financeiros provenientes da alienação de bens móveis, 
imóveis ou intangíveis de propriedade do ente público...” 
 
Com, efeito, o artigo 44 da Lei Complementar n° 101/00, de 04 de maio de 2000-Lei de 
Responsabilidade Fiscal - LRF, prevê: 
 
“Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e 
direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, 
salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos.” 
 
Com relação ao retromencionado artigo, importante anotar os ensinamentos de Moacir 
Marques da Silva, em sua obra Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal – 
Abordagem contábil e orçamentária para os Municípios, Editora Fórum, p.203: 
“ Este artigo, na realidade cuida da preservação do patrimônio público quando proíbe a 
venda de ativos da Administração Pública para financiar as despesas de manutenção 
rotineira do Governo, como folha de pagamento, contrato de fornecimento de serviços, 
materiais de consumo, entre outros. 
A regra é destinar os recursos advindos com a venda de bens e direitos em outros bens 
e direitos (despesas de capital) de modo a garantir o valor do patrimônio público. 
Conforme prevê o art. 44, a única exceção permitida para aplicação desses recursos em 
despesas correntes refere-se ao regime de previdência, desde que aprovada uma lei 
específica para essa finalidade.” 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1939.htm
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Desse modo, observa-se que as receitas de capital (alienações de bens imóveis), salvo 
a exceção prevista no artigo 44 da LRF, somente devem ser utilizadas para despesas de 
capital, que de acordo com a Lei n° 4320/64, são definidas: 
 
“Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: 
 
DESPESAS DE CAPITAL 
Investimentos 
Inversões Financeiras 
Transferências de Capital 
§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução 
de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à 
realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição 
de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do 
capital de emprêsas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. 
 § 5º Classificam-se como Inversões Financeiras as dotações destinadas a: 
I - aquisição de imóveis, ou de bens de capital já em utilização; 
II - aquisição de títulos representativos do capital de emprêsas ou entidades de qualquer 
espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; 
III - constituição ou aumento do capital de entidades ou emprêsas que visem a objetivos 
comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. 
§ 6º São Transferências de Capital as dotações para investimentos ou inversões 
financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, 
independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas 
transferências auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de 
Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para amortização 
da dívida pública. 
Art. 13. Observadas as categorias econômicas do art. 12, a discriminação ou 
especificação da despesa por elementos, em cada unidade administrativa ou órgão de 
govêrno, obedecerá ao seguinte esquema: 
DESPESAS DE CAPITAL 
Investimentos 
Obras Públicas 
Serviços em Regime de Programação Especial 
Equipamentos e Instalações 
Material Permanente 
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Emprêsas ou Entidades 
Industriais ou Agrícolas 
Inversões Financeiras 
Aquisição de Imóveis 
Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Emprêsas ou Entidades 
Comerciais ou Financeiras 
Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Emprêsa em Funcionamento 
Constituição de Fundos Rotativos 
Concessão de Empréstimos 
Diversas Inversões Financeiras 
Transferências de Capital 
Amortização da Dívida Pública 
Auxílios para Obras Públicas 
Auxílios para Equipamentos e Instalações 
Auxílios para Inversões Financeiras 
Outras Contribuições.” 
 
  Dessa maneira a construção de escolas e de postos de saúde, devem 
ser compreendidas como Despesas de Capital (categoria econômica) e com relação ao 
seu grupo, podem ser classificadas como investimentos. Note-se que caso a 
escola/posto de saúde seja iniciada por intermédio de aquisição de imóvel já pronto, 
deve ser especificado como inversão financeira. 



                   
                   

Página 10 de 16 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\01400021-19-RESULTADO.docx 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: 
www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

   
  Ante o explanado, em resposta a indagação do consulente quanto a 
possibilidade de utilização de recursos financeiros proveniente da alienação de bem 
imóvel, para a construção de escolas e postos de saúde, esta Especializada entende 
que é possível o emprego de receita de capital(alienação de bem imóvel), para 
mencionadas finalidades, visto que a construção de escolas/postos de saúde são 
despesas de capital, devendo antes de sua aplicação ser observado todo o 
procedimento para a alienação de bens imóveis, previsto na legislação pertinente e 
durante a execução da despesa obedecer todo o regramento 
contábil/jurídico/orçamentário/financeiro para a correta classificação/especificação da 
receita/despesa. 
 
  No tocante a reforma de bens imóveis, utilizando-se recursos advindos 
de alienação de bens imóveis (despesa de capital), elementar registrar, o disciplinado na 
Lei n°4320/64, no Manual Sadipem da Secretaria do Tesouro Nacional (disponível em 
https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id
=1567:020332-classificacoes-orcamentarias&catid=749&Itemid=376), no Manual de 
Contabilidade Aplicado ao Setor Público-MCASP – Tesouro Nacional, 8ª Edição 
(http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/mcasp): 
Lei n° 4320/64: 
“Art. 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas:   
DESPESAS CORRENTES 
Despesas de Custeio 
Transferências Correntes 
DESPESAS DE CAPITAL 
Investimentos 
Inversões Financeiras 
Transferências de Capital 
§ 1º Classificam-se como Despesas de Custeio as dotações para manutenção de 
serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de 
conservação e adaptação de bens imóveis. 
[...] 
§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução 
de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à 
realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição 
de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento do 
capital de emprêsas que não sejam de caráter comercial ou financeiro.” 
-Manual Sadipem – STN: 
 
“Despesas de Capital 
Classificam-se nessa categoria aquelas despesas que contribuirão para a produção ou 
geração de novos bens ou serviços e integrarão o patrimônio público, ou seja, 
contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Essas 
despesas ensejam o registro de incorporação de ativo imobilizado, intangível ou 
investimento (no caso dos grupos de natureza da despesa 4 – investimentos e 5 – 
inversões financeiras) ou o registro de desincorporação de um passivo (no caso do 
grupo de despesa 6 – amortização da dívida). 
Exemplos: obras e instalações, máquinas e equipamentos, aquisição de software, 
aquisição de softwares sob encomenda, veículos, bens móveis.  
Observação: As peças de informática devem ser contabilizadas como despesa de 
capital, quando a aquisição for para substituir partes do computador e implicar relevantes 
alterações nas características funcionais, como, por exemplo, substituição de 
processador com aumento de velocidade da máquina. Lembrando que, nestes casos, 
deverá ser feita o devido registro de incorporação do ativo.  
A separação na classificação orçamentária entre corrente e capital está vinculada à 
geração ou não de um bem de capital (investimento, imobilizado, intangível) ou 
amortização de dívida. Se o gasto gerar um bem de capital, será classificado como 
despesa de capital e o seu gasto será incorporado ao ativo correspondente. Por 

https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=1567:020332-classificacoes-orcamentarias&catid=749&Itemid=376
https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=1567:020332-classificacoes-orcamentarias&catid=749&Itemid=376
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/-/mcasp
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exemplo, as aquisições de equipamentos, o desenvolvimento de softwares e a 
manutenção evolutiva são classificados como despesas de capital. As manutenções nos 
equipamentos ou programas são despesas correntes.” 
 
Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª Edição: 
 
“4.6. DÚVIDAS COMUNS REFERENTES À CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
Neste tópico, são tratados procedimentos típicos da administração pública que visam à 
padronização da classificação orçamentária das despesas por todas as esferas de 
governo, enfatizando determinadas situações que geram mais dúvidas quanto à 
classificação por natureza da despesa. 
[...] 
d. Classificação de despesa com serviços de remodelação, restauração, manutenção e 
outros. 
Quando o serviço se destina a manter o bem em condições normais de operação, não 
resultando em aumento relevante da vida útil do bem, a despesa orçamentária é 
corrente.  
Caso as melhorias decorrentes do serviço resultem em aumento significativo da vida útil 
do bem, a despesa orçamentária é de capital, devendo o valor do gasto ser incorporado 
ao ativo. 
 
 
4.6.1.3. Obras e Instalações X Serviços de Terceiros  
Serão considerados serviços de terceiros as despesas com:  
a. Reparos, consertos, revisões, pinturas, reformas e adaptações de bens imóveis sem 
que ocorra a ampliação do imóvel;  
b. Reparos em instalações elétricas e hidráulicas;  
c. Reparos, recuperações e adaptações de biombos, carpetes, divisórias e lambris; e  
d. Manutenção de elevadores, limpeza de fossa e afins.  
Quando a despesa ocasionar a ampliação relevante do potencial de geração de 
benefícios econômicos futuros do imóvel, tal despesa deverá ser considerada como 
obras e instalações, portanto, despesas com investimento.” 

 

Por fim, a Unidade Técnica explicitou sua conclusão nos seguintes 

termos: 

Da leitura dos supracitados normativos, constata-se que na hipótese de reforma de bem 

imóvel utilizando-se receita de capital (alienação de imóvel), cabe ao Gestor avaliar se a 

aludida reforma tem ou não o fim de manutenção, conservação e adaptação de bens 

imóveis(despesas correntes) e se ocasionará benefícios econômicos futuros do imóvel, 

aumentando significativamente a vida útil do bem e gerando a formação/aquisição de um 

bem de capital. Registrando-se que em sendo a alienação de bens imóveis receita de 

capital, seus recursos somente podem ser aplicados em despesas de capital. 

 

Dessa forma, quanto a indagação do consulente, referente à viabilidade da utilização de 

recursos provenientes da alienação de bem imóvel (receita de capital) para a reforma de 

bens imóveis, verifica-se que referida receita somente pode ser destinada para as 

despesas/reformas que contribuirão para a produção ou geração de novos bens, os 

quais integrarão o patrimônio público, ou seja, aquelas despesas/reformas que 

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. 
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 Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 

Contas.  

 

2.2 – Do Parecer do Ministério Público de Contas 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer n. 4924/2019 (fls. 

15-16), manifestou-se em consonância com os fundamentos apresentados pela 

Unidade Técnica.  

Ressaltou, ainda, que o termo “reforma” não traz a precisão adequada, 

pois, como regra configura despesa corrente, mas, em outros casos, poderá ser 

caracterizada como despesa de capital se “contribuir, diretamente, para a formação ou 

aquisição de um bem de capital”, a depender das circunstâncias do caso concreto 

relacionadas a critérios técnicos de engenharia e práticas de mercado.  

 

2.3 – Das Preliminares 

2.3.1 – Da Competência do Tribunal e do Relator  

A matéria em exame é da competência deste Tribunal, conforme os 

artigos 1º, XXV, 31 e 32 da Lei nº 15.958/2007, regulamentada pelo art. 199 do 

Regimento Interno deste Tribunal.  

Segundo o art. 1º, XXV, da Lei nº 15.958/2007 - LOTCMGO: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, 
compete, nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta 
Lei: [...] 

XXV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade 
competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais 
e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na forma 
estabelecida no Regimento Interno; 

 

A Competência para deliberar sobre os processos de consulta é do 

Tribunal Pleno, conforme disposto no art. 9º, I, “e”, do RI TCMGO. 

Considerando o teor do art. 4ª e Anexo I da Decisão Normativa nº. 

0018/2018, do art. 85, §1º, da Lei Estadual nº. 15.958/2007 e do art. 83 do RI TCMGO, 

este Relator tem competência para relatar as consultas realizadas pelo Município de 

Rio Verde em 2019. 
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2.3.1 – Da Admissibilidade da Consulta  

Preliminarmente, verifica-se que o consulente atende aos seguintes 

requisitos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal: 

possui legitimidade ativa prevista no inciso IV do art. 199 do Regimento Interno 

(Prefeito Municipal de Abadia de Goiás); contém a indicação precisa do seu objeto; foi 

instruída com parecer técnico do órgão de assistência jurídica da autoridade consulente 

(fls. 02-02 v.); e o objeto consultado esta compreendido no rol de competências deste 

Tribunal de Contas (alienação de imóvel público municipal e aquisição ou reforma de 

bem imóvel para instalação de escola ou posto de saúde). 

Ainda há que se destacar que não foram encontradas quaisquer 

resoluções desta Corte de Contas que tratem sobre o tema levantado pelo consulente, 

consoante Despacho nº 108/2019 da Divisão de Documentação e Biblioteca (fl. 05). 

Importante ressaltar, entretanto, que a atribuição consultiva deste Tribunal 

se limita à interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à 

matéria de sua competência, de forma que, por meio do procedimento descrito no 

Título VII do Regimento Interno, não se procede, na presente consulta, ao exame 

das particularidades do caso concreto. Bem por isso, o § 3º do art. 99 estabelece 

que: “A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e constitui 

prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto”. 

Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

 
 

2.4 – Do Mérito 

Mediante a presente consulta, o Prefeito Municipal de Abadia de Goiás 

suscitou o questionamento acerca da possibilidade de utilização de recursos 

financeiros provenientes da alienação de bem imóvel público para investimento em 

construção de escola, postos de saúde, e reforma de bens imóveis.  

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, após análise dos autos, 

emitiu o Certificado nº 133/2019 (fls. 09-14), por meio do qual destacou que, de acordo 
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com a classificação dada pelo Código Civil, é possível que o Poder Público aliene seus 

bens dominicais/dominiais, bem como os bens de uso comum do povo ou especiais se 

estes estiverem desafetados de sua finalidade pública.  

Salientou que a alienação de bens imóveis deve observar os regramentos 

do art. 37, XXI, da Constituição Federal, assim como as disposições do da Lei nº 

8.666/93, que determinam que a alienação de bens imóveis pela Administração Pública 

dependerá de autorização legislativa, avaliação prévia e de licitação na modalidade 

concorrência, conforme o inciso I do art. 171.  

A Unidade Técnica, explicou, ainda, que os recursos financeiros 

provenientes da alienação do bem constituem receita pública, que ingressa de maneira 

definitiva no patrimônio do ente público. Aduz que tais recursos constituem receita de 

capital, conforme classificação dada pelo art. 11 da Lei nº 4320/64, razão pela qual 

somente devem ser utilizados para despesas de capital, nos termos do art. 44 da Lei 

de Responsabilidade Fiscal.  

A construção de escolas e de postos de saúde deve ser compreendida 

como despesa de capital (categoria econômica), conforme a Unidade Técnica, e, com 

relação ao seu grupo, pode ser classificada como investimento. No caso de utilização 

de bem imóvel já pronto, o grupo ao qual se enquadra é o de inversão financeira, e não 

investimento.  

Em razão do exposto, conclui-se ser possível o emprego de receita de 

capital (alienação de bem imóvel) para a construção de escolas e postos de saúde, por 

configurar despesa de capital. Relativamente à reforma de bens adquiridos prontos, 

para serem posteriormente utilizados como escolas ou postos de saúde,  ressalta-se 

que a receita de capital somente pode ser destinada a despesas ou reformas que 

                                                 
1 Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público devidamente 

justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas:  
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e 

fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de 

governo, ressalvado o disposto nas alíneas f, h e i;                      (Redação dada pela Lei nº 11.952, de 2009) 
c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei; 
d) investidura; 
e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo;       
f) alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Incra, onde 

incidam ocupações até o limite de que trata o § 1o do art. 6o da Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, para fins de regularização 
fundiária, atendidos os requisitos legais; e  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11952.htm#art6%C2%A71
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contribuirão para a produção ou geração de novos bens, que integrarão o patrimônio 

público. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que as manifestações da Secretaria 

de Contas Mensais de Gestão, emitida no Certificado nº 133/2019, e do Ministério 

Público de Contas, exarada por meio do Parecer nº 4924/2019, convergem e baseiam-

se nos mesmos fundamentos legais.  

Tendo em vista os argumentos levantados pela Unidade Técnica, esta 

Relatoria adere a seu posicionamento, acompanhando as conclusões explanadas no 

Certificado nº 133/2019-SCMG e no Parecer nº 4924/2019 do Ministério Público de 

Contas, nos termos do art. 2º, §3º, do Decreto nº 9.830/2019, que regulamenta a Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro2.  

 

3 – DISPOSITIVO 

Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do 

art. 85, § 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte 

PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da 

LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 

2. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 

a) não se observa obstáculo de direito financeiro à aplicação de recursos 

oriundos de alienação de bens imóveis na construção de bens públicos, na medida em 

que se trata da utilização de receita de capital em despesa de capital, investimentos, à 

luz do art. 12, §4º, da Lei nº 4.320/64 e do art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

b) por outro lado, é vedado, como regra geral, a utilização de receitas 

oriundas da alienação de bens imóveis em despesas com reformas de imóveis, tendo 

em vista tratar-se de despesas, em regra, de custeio, segundo previsão do art. 12, §1º, 

da Lei nº 4.320/64, as quais, excepcionalmente, poderão ser caracterizadas como 

                                                 
2 Art. 2º  A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. [...] §3º 

A motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que 

precederam a decisão.  
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despesa de capital se contribuírem, diretamente, para a formação ou aquisição de um 

bem de capital. 

É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada 

Luna, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 12 de 

setembro de 2019. 

 

Flávio Monteiro de Andrada Luna 
Conselheiro-Substituto - Relator 

 


