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ACÓRDÃO – AC CON N.00012/2020 – Técnico Administrativa 

 

 

PROCESSO:                           13692/19 

MUNICÍPIO/ÓRGÃO:              Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás 

ASSUNTO:                              Consulta 

CONSULENTE:                       Murillo Rodrigues dos Santos - Presidente da  

Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás 

CPF:                                         990.745.161-49 

REPRESENTANTE DO MPC: Procurador-Geral José Gustavo Athayde 

RELATOR:                              Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada     

Luna 

REVISOR:                              Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto 

 

 

 

CONSULTA. CÂMARA MUNICIPAL. RECEITAS 
ADVINDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS 
DE ALIENAÇÕES DE BENS. RESPONDER ao consulente, 
relativamente ao mérito, que: 
1. Não havendo previsão legal para a restituição dos lucros 
auferidos com as aplicações financeiras, pode a Câmara 
Municipal manter a posse sobre tais recursos, utilizando-os 
para o cumprimento de suas despesas orçamentárias, 
previstas originalmente na Lei Orçamentária Anual ou 
incluídas por meio de Decreto de abertura de créditos 
adicionais, observando, em qualquer caso, os limites 
estabelecidos no art. 29-A da Constituição Federal;  
2. A Lei Orçamentária Anual deverá prever a arrecadação 
da respectiva receita, em respeito ao princípio da 
Universalidade Orçamentária, porém, a mera ausência 
formal dessa previsão no citado documento legal não lhes 
retira o caráter de receitas públicas orçamentárias. As 
receitas percebidas em razão das aplicações financeiras 
são classificadas como receitas correntes patrimoniais e, 
caso sejam arrecadadas e utilizadas pela Câmara 
Municipal, devem ser contabilizadas pelo Legislativo para 
posterior consolidação;  
3. No que diz respeito às receitas advindas de alienação de 
bens de capital, o Tribunal já se posicionou nas Resoluções 
RC nº 041/03, RC n° 026/05 e RC nº 026/07, cujos 
entendimentos se mantêm.  
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Tratam os autos de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Palmeiras de Goiás, Sr. Murillo Rodrigues dos Santos, trazendo a este 

Tribunal os seguintes questionamentos: 

 

a) Os rendimentos das aplicações financeiras eventualmente feitas pelas 

Câmaras Municipais ao longo de cada exercício financeiro, ao findar 

deste, devem ser obrigatoriamente entregues às Prefeituras 

Municipais para lançamento e contabilização ou devem ser 

apropriados pelas Câmaras? Ou seja, a receita desses rendimentos 

pertence às Câmaras Municipais ou ao Poder Executivo de cada 

Município? 

 

b) Na hipótese da receita pertencer às Câmaras, como devem ser 

contabilizadas, considerando que os Poderes Legislativos não 

possuem receita orçamentária própria? Ou seja, os rendimentos 

deverão ser considerados como receita orçamentária corrente ou 

receita extraorçamentária tal como o recebimento do duodécimo? 

 

 

c) As Câmaras Municipais poderão prever nas suas propostas 

orçamentárias a arrecadação dessas receitas de rendimentos de 

aplicação financeiras? 

 

d) No caso de demais receitas, como recebimento de recursos em virtude 

da realização pela Câmara Municipal de leilões, por exemplo. Tais 

receitas pertencerão à Câmara Municipal ou deverão ser recolhidas ao 

Município? Caso pertençam à Câmara, os recursos deverão ser 

considerados como receita orçamentária de capital ou receita 

extraorçamentária?  
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

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

Revisor para: 

 

I. 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; 

 

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

 

1. Não havendo previsão legal para a restituição dos lucros auferidos com 

as aplicações financeiras, pode a Câmara Municipal manter a posse sobre tais 

recursos, utilizando-os para o cumprimento de suas despesas orçamentárias, previstas 

originalmente na Lei Orçamentária Anual ou incluídas por meio de Decreto de abertura 

de créditos adicionais, observando, em qualquer caso, os limites estabelecidos no art. 

29-A da Constituição Federal;  

 

2. A Lei Orçamentária Anual deverá prever a arrecadação da respectiva 

receita, em respeito ao princípio da Universalidade Orçamentária, porém, a mera 

ausência formal dessa previsão no citado documento legal não lhes retira o caráter de 

receitas públicas orçamentárias. As receitas percebidas em razão das aplicações 

financeiras são classificadas como receitas correntes patrimoniais e, caso sejam 

arrecadadas e utilizadas pela Câmara Municipal, devem ser contabilizadas pelo 

Legislativo para posterior consolidação;  
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3. No que diz respeito às receitas advindas de alienação de bens de 

capital, o Tribunal já se posicionou nas Resoluções RC nº 041/03, RC n° 026/05 e RC 

nº 026/07, cujos entendimentos se mantêm. 

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

 

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

de 2020. 

 

Presidente: Daniel Augusto Goulart 

Relator: Flávio Monteiro de Andrada Luna (não votante)  

Revisor: Joaquim Alves de Castro Neto  

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

Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 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 José Gustavo Athayde. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Joaquim Alves de Castro Neto: Cons. Francisco José 

Ramos: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 

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

.
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PROCESSO:                           13692/19 

MUNICÍPIO/ÓRGÃO:              Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás 

ASSUNTO:                              Consulta 

CONSULENTE:                       Murillo Rodrigues dos Santos - Presidente da  

Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás 

CPF:                                         990.745.161-49 

REPRESENTANTE DO MPC: Procurador-Geral José Gustavo Athayde 

RELATOR:                              Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada     

Luna 

REVISOR:                              Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto 

 

I – RELATÓRIO 

 
Tratam os autos de Consulta formulada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Palmeiras de Goiás, Sr. Murillo Rodrigues dos Santos, trazendo a este 

Tribunal os seguintes questionamentos: 

e) Os rendimentos das aplicações financeiras eventualmente feitas pelas 

Câmaras Municipais ao longo de cada exercício financeiro, ao findar 

deste, devem ser obrigatoriamente entregues às Prefeituras 

Municipais para lançamento e contabilização ou devem ser 

apropriados pelas Câmaras? Ou seja, a receita desses rendimentos 

pertence às Câmaras Municipais ou ao Poder Executivo de cada 

Município? 

f) Na hipótese da receita pertencer às Câmaras, como devem ser 

contabilizadas, considerando que os Poderes Legislativos não 

possuem receita orçamentária própria? Ou seja, os rendimentos 

deverão ser considerados como receita orçamentária corrente ou 

receita extraorçamentária tal como o recebimento do duodécimo? 
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g) As Câmaras Municipais poderão prever nas suas propostas 

orçamentárias a arrecadação dessas receitas de rendimentos de 

aplicação financeiras? 

h) No caso de demais receitas, como recebimento de recursos em virtude 

da realização pela Câmara Municipal de leilões, por exemplo. Tais 

receitas pertencerão à Câmara Municipal ou deverão ser recolhidas ao 

Município? Caso pertençam à Câmara, os recursos deverão ser 

considerados como receita orçamentária de capital ou receita 

extraorçamentária?  

Inicialmente, por meio do Despacho nº 450/2019 – GABFMAL (fl. 9), os 

autos seguiram à Divisão de Documentação e Biblioteca, em atenção ao disposto no 

art. 134, XV, do Regimento Interno, para que fosse informada a existência de 

resoluções deste Tribunal acerca de matéria semelhante. 

Nos termos do Despacho nº 195/2019 (fls. 10/12), a mencionada Divisão 

informou as ementas de resoluções e acórdãos de consulta relacionadas aos 

questionamentos contido nos autos. 

Em virtude de restarem presentes os requisitos de admissibilidade da 

consulta, conforme previsão do art. 199 do Regimento Interno deste TCMGO, e ter 

constatado que não há manifestação deste Tribunal de Contas apta a esclarecer 

totalmente as dúvidas suscitadas pelo consulente, o Relator, mediante o Despacho n. 

0451/2019 (fls. 13/14), encaminhou os autos à Secretaria de Contas Mensais de 

Gestão para instrução processual. 

Encaminhados os autos à Secretaria de Contas Mensais de Gestão, esta 

exarou o Certificado nº 30/2020 (fls. 59/65), por meio do qual se manifestou favorável 

ao conhecimento da consulta e, relativamente ao mérito, explanou o seguinte:   

“(...) 3. MÉRITO 

Os questionamentos levantados pelo consulente, nos itens 

a, b e c, envolvem a compatibilização de três temáticas diferentes, uma vez 

que a análise proposta pela presente consulta demanda a abordagem do 

assunto sob o prisma financeiro, orçamentário e contábil.  
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Com relação à possibilidade da Câmara Municipal realizar 

aplicações financeiras, este Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 

Goiás – TCMGO – já apreciou a questão, tendo se posicionado nos moldes da 

RC nº 094/90 – Santa Helena de Goiás:  

EMENTA: Da possibilidade da Câmara Municipal proceder aplicações no 
Mercado Aberto de Capitais, de acordo com a LOM, desde que autorizada por 
lei municipal, ficando impedido de beneficiar-se diretamente dos lucros 
auferidos pela operação, visto não possuir receita, devendo estes reverter à 
Fazenda Municipal. RN nº 005/85. TCM, 20.06.90 

 

A possibilidade de aplicar os recursos advindos dos 

repasses de duodécimo tem prevalecido em outros Tribunais de Contas, 

conforme se colaciona: 

 
d)  as Câmaras Municipais, desde que não interfiram no cumprimento das 
obrigações financeiras e não afrontem o princípio do equilíbrio orçamentário, 
poderão promover a aplicação financeira da disponibilidade de caixa, 
notadamente daquela advinda da economia de duodécimos (não 
comprometidos);  
(Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO, Processo nº1296/2013, 
Relator: Conselheiro Valdivino Crispim de Souza) 
 
1. É licito à Câmara de Vereadores aplicar no mercado financeiro as suas 
disponibilidades de caixa, desde que não interfiram no cumprimento de 
obrigações financeiras, sendo que os rendimentos dessas aplicações serão 
creditados nas contas a que se referem como Receitas extraorçamentárias.  
(Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE-SC, Prejulgado 
nº1231). 

 

Trata-se de posicionamento investido de racionalidade. 

Vedar a exploração econômica do patrimônio colocado à disposição das 

Câmaras Municipais, além de afrontar a autonomia do Legislativo para gerir 

suas próprias finanças, contraria o impulso de tornar a Administração Pública 

mais eficiente, permitindo a multiplicação ou, ao menor, a preservação dos 

recursos públicos frente aos índices inflacionários.  

Não havendo grande divergência quanto à possibilidade de 

permitir a aplicação dos recursos transferidos a Câmara na forma de 

duodécimos, resta investigar a quem se destinam estes recursos.  

Ao enfrentar a questão na RC nº 094/90, este TCMGO 

entendeu que lucros auferidos em razão das aplicações financeiras 

pertenceriam à Fazenda Pública Municipal, pois a Câmara não possui receita 

própria.  
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Se, por um lado, tal posicionamento, de natureza mais 

conservadora, encontra ainda redundância entre outros Tribunais de Contas1, 

por outro, vem sendo relativizado dentro do próprio TCMGO. A vedação à 

percepção de recursos de origem diversa daquela advinda do repasse a título 

de duodécimo foi afastada quando se apreciou a alienação da folha de 

pagamento da Câmara Municipal, de acordo com a redação da RC nº 007/10 – 

Câmara de Ipameri2:  

RC Nº 007/10 – Câmara Municipal de Ipameri  
EMENTA: Da obrigatoriedade da administração de licitar a venda da 

folha de pagamento dos servidores, mesmo havendo banco oficial interessado. 
Pela possibilidade de banco oficial permanecer no Órgão até o final do 
contrato, quando a administração deverá realizar licitação. Pela possibilidade 
de firmatura de convênio entre a Câmara e a Prefeitura, prevendo que os 
recursos advindos da venda da folha sejam depositados em conta específica 
do Executivo. Pela possibilidade de contabilização dos recursos advindos 
da licitação como receita própria da Câmara, no entanto pela 
impossibilidade da realização de despesas em valores que ultrapassem o 
teto estabelecido no art. 29-A da CF. Pela possibilidade de recebimento de 
bem, advindo da venda da folha de pagamentos. Pela impossibilidade de 
repasse, pelo Executivo, do duodécimo acrescido dos valores advindos da 
venda da folha de pagamento da Câmara, em razão de ultrapassar o limite 
estabelecido no art. 29-A da CF. (Grifo nosso) 

 

Da mesma forma, na hipótese de recolhimento da taxa de 

inscrição em concurso público, nos termos do Acórdão AC-CON nº 016/19 – 

Câmara de Cachoeira Dourada:  

AC-CON nº 016/19 – Câmara de Cachoeira Dourada  
EMENTA: A Câmara Municipal pode recolher os valores de taxas de 

inscrição de concurso público para provimento de cargos do seu quadro de 
pessoal, sendo vedada a criação de conta especial. A correlação entre a 
receita e a despesa, de fonte/destinação, no caso, não caracteriza vinculação.  
Os valores despendidos pela Câmara, até o limite dos valores obtidos 
com inscrições não devem incidir no limite total de despesa previsto no 
art. 29-A, caput, da Constituição Federal; caso o gasto ultrapasse o 
arrecadado, será incluído no cálculo do art. 29-A. O valor excedente entre o 
recolhimento e as despesas deverá ser recolhido ao Poder Executivo. As 
receitas decorrentes das inscrições não devem ser computadas como repasse 
de duodécimo por parte do Poder Executivo.  A receita arrecadada pela 
Câmara em sua conta própria tem natureza de receita orçamentária 
corrente do município e deve ser contabilizada pelo Poder Legislativo; a 
previsão da receita deve guardar a mesma fonte/destinação de recursos que a 
execução da despesa. (Grifo nosso) 

 

Observa-se, pela exposição cronológica aqui levantada, 

uma tendência de flexibilização em relação ao posicionamento outrora adotado. 

Com efeito, transcorridos trinta anos após a RC nº 094/90, o amadurecimento 

                                                 
1 Vide Consulta nº 677160 – TCE/MG – Relator: Conselheiro Sylo Costa, fls. 30/32; e Consulta nº 8302-02.00/04-00 – TCE/RS  – 
Relator: Helio Saul Mileski, fls. 33/38.  
2 No que pese a falta de menção expressa, entende-se que o posicionamento adotado por este Tribunal de Contas no 
enfrentamento do tema na RC 007/10, em 17/03/10, substitui o entendimento anteriormente adotado pela RC 039/09, de 18.11.09.  
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do tema no âmbito deste Tribunal de Contas fez com que uma postura mais 

moderada fosse seguida e, em certas situações excepcionais, este TCMGO 

passou a entender que a questão referente ao registro da receita pelo 

Legislativo Municipal depende de uma avaliação sistêmica, na qual se 

contraequilibram aspectos fáticos, jurídicos, financeiros, orçamentários e 

contábeis.  

Parece ser este o caso. Logo, ainda que esta SCMG 

esteja ciente de que essa Corte de Contas não conta com regulamentação que 

discipline a revisão de decisões adotadas em sede de consulta, cumpre, a bem 

da instrução processual, trazer o entendimento do Tribunal de Contas do 

Estado do Pernambuco – TCE-PE –, pois compatível com a evolução acima 

mencionada: 

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 
1600926-5, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas 
do Estado, nos termos do voto da Relatora, que integra o presente Acórdão,  

CONSIDERANDO que a Consulta formulada pelo interessado atende 
aos pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos 198 e 199 do 
Regimento Interno deste Tribunal de Contas (Resolução TC n° 15/2010);  

CONSIDERANDO as deliberações de Consultas pretéritas do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco que abordam questões similares 
(Processos TCE-PE nº 0701654-2, TCE-PE nº 1002806-7, TCE-PE nº 
1105250-8, TCE-PE nº 1302005-5 e TCE-PE nº 1501735-7);  

CONSIDERANDO os termos do Parecer do Ministério Público de Contas 
MPCO nº 308/2016, Em CONHECER da presente consulta e, no mérito, 
RESPONDER ao consulente nos seguintes termos:  

1. As Câmaras Municipais podem realizar a aplicação financeira das 
suas disponibilidades de caixa, desde que não interfira no cumprimento das 
suas obrigações financeiras, que não afronte o princípio do equilíbrio 
orçamentário e que observe as condições de proteção e prudência financeiras;  

2. Em respeito aos princípios constitucionais da separação e da 
autonomia dos poderes, a receita fruto dos recursos auferidos com 
aplicações financeiras pertence ao Legislativo.  

3. A existência de saldo financeiro na Câmara de Vereadores resultante 
de rendimentos financeiros não enseja devolução ou compensação. Porém, 
mediante lei municipal que assim autorize, poderá o Poder Executivo descontar 
do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo os referidos saldos 
existentes no final do exercício, em conformidade com os princípios do 
equilíbrio orçamentário e da eficiência, principalmente no que concerne à 
otimização da administração financeira das contas do município. (Grifo nosso) 
(Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco – TCE-PE, Processo nº 
1600926-5, Relatora: Conselheira Teresa Duere). 

 

Após avaliar a questão aqui posta, o TCE-PE decidiu que os 

recursos percebidos por meio da exploração econômica do capital investido 

pertencem ao Legislativo, reverenciando assim o interesse na manutenção das 

aplicações financeiras em busca da percepção da correspondente vantagem 

econômica, conforme se apreende no voto condutor da decisão transcrita: 
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De fato, pode-se constatar a lógica do raciocínio da CCE, pois, se a 
destinação orçamentária da receita originária auferida extraordinariamente (já 
que não é essa a atividade-fim do órgão legislativo) pela Câmara de 
Vereadores não fosse por ela definida, mas pelo Poder Executivo, não haveria 
interesse em auferi-la. No entanto, poderá o Poder Legislativo acordar com o 
Poder Executivo quanto à destinação da receita, por lei municipal, inclusive 
durante o processo orçamentário. A utilização dos recursos disponíveis, em 
termos financeiros, na Câmara Municipal, deverá obedecer ao que fixa a Lei 
Orçamentária Anual ou à lei de créditos adicionais. 

 

Esta Unidade Técnica, adotando posicionamento 

semelhante e considerando a evolução do pensamento desta Corte de Contas, 

entende que, na inexistência de lei local que determine a devolução dos 

recursos advindos das aplicações financeiras realizadas pela Câmara, tais 

rendimentos podem ser mantidos pelo Legislativo Municipal para o 

cumprimento das obrigações contraídas em razão de sua execução 

orçamentária.  

No entanto, ainda que se admita a percepção dos frutos dos 

investimentos eventualmente realizados, é importante notar que as despesas 

da Câmara deverão obedecer ao orçamento vigente.  

A Lei Orçamentária Anual, instrumento destinado a definir o 

orçamento do município, estima as receitas do exercício e fixa as despesas do 

ente. Por evidente, no momento em que a lei é elaborada, não existe certeza 

quanto ao montante a ser arrebanhado a título de receita, daí o caráter 

estimado da futura arrecadação. As despesas, contudo, devem ser fixadas, 

assentadas e definidas, observando-se os demais instrumentos de 

planejamento (Lei de Diretrizes Orçamentária e Plano Plurianual). No caso do 

Poder Legislativo, as despesas devem ser estabelecidas de acordo com as 

necessidades de manutenção da Câmara Municipal.  

Adicionalmente, a Constituição Federal impõe outro 

limitador, definindo um teto para os gastos da Câmara Municipal. Dispõe o 

referido mandamento constitucional: 

 Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, 
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não 
poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 
159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Grifo nosso). 

 

Sobre o tema, José Afonso da Silva tece os seguintes 

comentários: 

Esses limites são estabelecidos para coibir abusos, que não raro 
ocorrem na previsão orçamentária que o próprio Poder Legislativo estabelece, 
sem possibilidade de o Poder Executivo fazer cortes. Os limites são fixados em 
percentuais proporcionais à variação populacional dos Municípios [...] 
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A Carta Maior, no dispositivo transcrito, garante o controle 

sobre os dispêndios do Legislativo Municipal, independentemente do valor 

aprovado por meio das leis orçamentárias ou autorizado por meio de créditos 

adicionais, incidindo nomeadamente sobre a despesa, não sobre a receita. O 

destinatário do art. 29-A, caput, é o próprio gestor da Câmara Municipal, pois a 

ele não se permite autorizar a realização de despesa em valor superior ao 

limite estabelecido.  

Por opção do constituinte, o art. 29-A cria, mais adiante, 

uma dupla contenção para a realização do orçamento instituído para a Câmara 

Municipal, adicionando também vedação com relação à transferência de receita 

em montante superior aos valores designados pelo referido artigo, nos termos 

do §2º, I, do art. 29-A. Aqui a norma não se direciona ao gestor da Câmara, 

mas sim ao Prefeito Municipal, a quem não se permite autorizar a realização de 

repasse que supere os limites estabelecidos, definindo, inclusive, que tal ato 

constitui-se em crime de responsabilidade do Chefe do Executivo Municipal. 

Assim, no entendimento desta Especializada, ainda que a 

Câmara conte com outra fonte de receita corrente própria, resultando em 

disponibilidade diversa daquela advinda das transferências por meio de 

duodécimo3, por força constitucional, o orçamento destinado às despesas 

ordinárias da Câmara Municipal não poderá, via de regra, ser realizado em 

montante superior ao definido pelo art. 29-A da Constituição Federal.  

Registra-se que interpretação semelhante foi conferida por 

este TCMGO na RC Nº 007/10 (já citado neste documento), quando da 

avaliação da alienação da folha de pagamento.   

Quanto à natureza da receita advinda de aplicações 

financeiras, trata-se de receita pública, concretizada na forma de resultado da 

exploração econômica do patrimônio. São frutos sobrevindos dos valores 

transferidos por meio do duodécimo, sob a administração e responsabilidade 

do gestor da Câmara.  

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 

MCASP/STN – especifica as duas formas de registros dos ingressos 

financeiros, sob a ótica do orçamento4: 

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do 
Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas 
orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros 
para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas 
entradas compensatórias. 

                                                 
3 Art. 168 da Constituição Federal. 
4 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP/STN – p. 31. 
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Adiante, o MCASP expande o tema, apresentando as 

seguintes conceituações: 

Ingressos Extraorçamentários 
Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter 

temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se 
sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária 
Anual (LOA). Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os 
ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio 
Líquido da Entidade. 

São exemplos de ingressos extraorçamentários: os depósitos em 
caução, as fianças, as operações de crédito por antecipação de receita 
orçamentária (ARO), a emissão de moeda, e outras entradas compensatórias 
no ativo e passivo financeiros. 

 
Receitas Orçamentárias  
São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o 

exercício e que aumentam o saldo financeiro da instituição. Instrumento por 
meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas 
orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e 
ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e 
demandas da sociedade.  

 
O art. 11 da Lei 4.320/64, por seu turno, classifica as 

receitas orçamentárias, nos seguintes moldes: 

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 
Receitas Correntes e Receitas de Capital 

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em 
Despesas Correntes.  

O Manual de Demonstrativo Fiscais da Secretaria do 

Tesouro Nacional – MDF/STN, ao definir as instruções de preenchimento do 

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, (parte integrante do Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária - RREO), especifica o modo de registro 

desse tipo de receita: 

 
Receita Patrimonial  
Registra os recursos decorrentes da fruição do patrimônio mobiliário e 

imobiliário do ente público, tais como recursos provenientes da exploração do 
patrimônio imobiliário do ente federativo; receitas decorrentes de valores 
mobiliários; receitas decorrentes da delegação de serviços públicos, mediante 
Concessão, Permissão ou Autorização, para o setor privado ou outros entes 
estatais prestarem tais serviços; receitas originadas da exploração de recursos 
naturais; as receitas originadas com a exploração do patrimônio intangível; 
receitas decorrentes da cessão de direitos, bem como as receitas patrimoniais 
não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens 
móveis. Essa linha deverá ser desdobrada em “Rendimentos de Aplicação 
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Financeira” e “Outras Receitas Patrimoniais” para que seja possível a 
elaboração do cálculo da “Receita de Arrecadação Própria”, conforme conceito 
previsto na Lei Complementar 156/2016. (Grifo nosso) 

 
Portanto, as receitas auferidas por meio das aplicações 

financeiras devem ser classificadas como RECEITAS CORRENTES 

PATRIMONIAIS.  

Com isso, seu registro e sua forma de incorporação ao 

patrimônio público ficam dependentes da legislação local5, desdobrando-se nas 

seguintes hipóteses: 

Caso haja previsão legal para a restituição do recurso, os 

valores percebidos a título de rendimento devem ser restituídos ao Executivo 

no prazo estabelecido pela legislação local. Neste caso, a contabilização e a 

transferência se fazem de forma extraorçamentária (intraorçamentária) entre o 

Legislativo e o Executivo, podendo ser o saldo compensado com o valor 

transferido por meio do duodécimo, na forma da Portaria STN nº 339/01. Sendo 

assim, o Legislativo realizará apenas registros extraorçamentários, registrando 

tanto o ingresso financeiro dos recursos provenientes das aplicações como a 

transferência ao Executivo, no momento do respectivo fato gerador, em 

atenção ao princípio da oportunidade. O Executivo, responsável pela 

incorporação dos recursos ao patrimônio público, deverá realizar o registro de 

uma variação patrimonial aumentativa sob o enforque patrimonial e, sob a 

perspectiva orçamentária, a inscrição do montante recebido na forma de receita 

corrente patrimonial.  

Em sentido oposto, caso a legislação local não determine o 

retorno dos recursos ao Tesouro Municipal, o produto da aplicação financeira 

poderá permanecer sob a posse do Legislativo Municipal, na conta destinada 

ao depósito do duodécimo, sendo vetada a criação de caixa especial. Vale aqui 

resgatar o conceito atribuído ao princípio da unidade de tesouraria, defendido 

pela doutrina de Machado Júnior: 

A lei estabelece a unidade de tesouraria, isto é, o recolhimento de todas as 

receitas das entidades governamentais sujeitas a estas normas será 

centralizado em uma só caixa, fornecendo um todo e vedando a utilização de 

caixa especial para cada espécie de receita e, consequentemente, a sua 

vinculação a uma despesa, com a exclusão, evidentemente, das que 

originalmente já fluem vinculadas a objetivos específicos como os convênios e 

as transferências voluntárias, que, neste caso, constituem as chamadas caixas 

especiais, como se conceituam também os fundos especiais, de que tratam 

essa lei.  

[...]  

                                                 
5 O município rege-se por sua Lei Orgânica, nos termos do art. 29 da Constituição Federal.   
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As mudanças introduzidas pela Constituição do Brasil, em seu art. 74, indicam 

que o princípio da Unidade de Tesouraria deve ser observado em cada um 

dos Poderes, já que o exercício de controle interno se estende também às 

receitas. Na verdade, o que a lei estabelece pelo artigo comentado é uma 

forma de gestão de recursos financeiros que, tradicionalmente, é conhecida por 

Caixa Única6. (Grifo nosso) 

Nesta proposição, o registro patrimonial poderá ser 

realizado pela Câmara Municipal, incorporando o valor angariado ao patrimônio 

público destinado à manutenção da Câmara Municipal. Desta forma, sob o 

prisma orçamentário, na qualidade de receita corrente patrimonial, o registro 

poderá ser realizado pelo Legislativo para posterior consolidação, observando 

os limites para a respectiva despesa no orçamento municipal, nos termos já 

expostos, visto que a execução orçamentária não poderá ultrapassar o limite 

definido pelo art. 29-A da Constituição Federal.  

Por serem receitas orçamentárias, devem constar na Lei 

Orçamentária Anual, em função do princípio da Universalidade do Orçamento. 

Ressalta-se, contudo, que eventual ausência formal na Lei do Orçamento não 

corrompe sua natureza de receita pública, como bem observa o Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP/STN: 

Essas receitas pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do Poder 
Público e, via de regra, por força do princípio orçamentário da universalidade, 
estão previstas na Lei Orçamentária Anual – LOA.  

Nesse contexto, embora haja obrigatoriedade de a LOA registrar a 
previsão de arrecadação, a mera ausência formal do registro dessa 
previsão, no citado documento legal, não lhes retira o caráter de 
orçamentárias, haja vista o art. 57 da Lei nº 4.320, de 1964, determinar 
classificar-se como receita orçamentária toda receita arrecadada que 
porventura represente ingressos financeiros orçamentários, inclusive se 
provenientes de operações de crédito, exceto: operações de crédito por 
antecipação de receita – ARO, emissões de papel moeda e outras entradas 
compensatórias no ativo e passivo financeiros. 

(Grifo nosso) 

Dando seguimento aos questionamentos levantados pelo 

consulente, salienta-se que, diversamente do que ocorre com as aplicações 

financeiras (classificadas como receitas correntes), o produto da alienação 

(leilão) de bens públicos colocados à disposição da Câmara Municipal possui 

natureza de receita de capital. Com relação a estes recursos, no entendimento 

desta SCMG, este Tribunal de Contas já tem posicionamento firmado, 

continuamente reiterado, como se apreende das decisões abaixo colacionadas: 

 RC nº 041/03 – Bom Jardim de Goiás 
Aquisição de imóvel pela Câmara, com recurso do duodécimo. O bem 

deverá ser incorporado ao patrimônio municipal. No caso de alienação desse 
imóvel, a receita vai para o Executivo. Da modalidade de ato administrativo 

                                                 
6 MACHADO JR., José Teixeira. A lei 4.320 comentada. 32ª edição. Rio de Janeiro: IBAM, 2008.  
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usado pelo Executivo para ceder imóvel para uso da Câmara. Não pode o 
Vereador propor projetos de leis que gerem despesas aos cofres municipais 
(concessão de bolsas de estudo, construção de pontos), por ser de iniciativa 
privativa do prefeito.                 

RC 001/01, 069/92, 019/02, 032/94, 056/95, 053/96, 082/98 e 058/00.                 
TCM, 26.11.03 
 
RC n° 026/05 – Inaciolândia            
EMENTA: Câmara Municipal. Alienação de Veículos. Possibilidade, 

desde que respeitados o caput do art. 17, e do inciso II, “a” e “b” da Lei n° 
8.666/93: Existência de interesse público justificado, avaliação prévia e 
licitação.            Permuta de veículo usado por outro. Possibilidade, desde que 
observadas as cautelas legais descritas nesta Resolução. No caso de 
Alienação, os recursos obtidos deverão ser recolhidos aos cofres do 
Tesouro Municipal, por não ter a Câmara receita orçamentária própria. 
Princípio da unidade de tesouraria.           Tanto o financiamento quanto o 
consórcio são considerados operações de crédito pela L.R.F., art. 29, III. 
Observar os arts. 30 a 37 da L.R.F.            

No caso de se adquirir veículo através de consórcio, com empresa  
escolhida mediante licitação, deve o veículo ser alienado e, com seu produto, 
oferecer lances na assembleia do grupo. Lei 866/93, art.17, II, ”a” e ”b”.  ADIn 
n° 927-3. Lei complementar n° 101/00 (L.R.F.), arts. 29 III, 44, 30 a 37.            

TCM, 30.11.05 
 
RC nº 026/07 – Matrinchã  
EMENTA: Da necessidade de lei específica, avaliação prévia e licitação 

autorizando a alienação de bens imóveis pertencentes ao Poder Legislativo; 
para os bens móveis não há necessidade de autorização legislativa. Os bens 
móveis inservíveis do Legislativo devem ser repassados ao Executivo para que 
realize leilão ou doação, e os imóveis para que promova a licitação. O produto 
da alienação deverá ser registrado na receita do Poder Executivo. O 
produto da alienação não deve ser repassado à Câmara, pois sua única receita 
é o duodécimo, conforme o art. 29-A da C.F. Leilão. Lei nº 8666/93, art. 17. 
TCM, 02.05.07 

 
Apenas em relação à recomposição do patrimônio de uso 

da Câmara em razão do ressarcimento de bem segurado, na ocorrência de 

sinistro, este Tribunal de Contas admitiu que a receita resultante não fosse 

deduzida dos valores transferidos a título de duodécimo:       

 AC-CON nº 005/14 – Câmara Municipal de Luziânia  

EMENTA: Pode ser utilizado o valor ressarcido por seguradora, em 
decorrência de sinistro de bem móvel pertencente à Câmara, para a compra de 
outro bem, desde que seja usado para custear despesa de capital, e não 
despesa corrente, e observadas as normas sobre licitações. A receita de 
capital derivada de prêmio de seguro integra o patrimônio público e não 
pode ser deduzida das transferências a título de duodécimo, que é receita 
corrente. (Grifo nosso).   

 
Porém, vale observar que, mesmo nesta hipótese, ainda 

que a questão da contabilização da receita advinda do prêmio do seguro não 

tenha sido amplamente explorada, não se delineou alteração no 

posicionamento deste TCMGO, conforme se observa no voto que motivou a 

decisão:  
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    [...] 
o Município, mediante leis e procedimentos específicos, destina um 

acervo de bens aos diversos órgãos, para o desempenho da sua atividade. No 
caso específico, a destinação objetivou dotar o Poder Legislativo de meios para 
exercer seu mister.   

Tais bens, embora pertencentes ao Ente federativo, acham-se 
vinculados ao desempenho de tarefas específicas relativas à função 
legiferante, auxiliando no suprimento de determinadas necessidades.  

Em consequência, referidos bens não poderiam simplesmente ser 
retomados e destinados a outras atividades, no Poder Executivo, sob o risco 
desvio da finalidade. A retomada se justificaria, por exemplo, uma vez cessada 
a necessidade que motivou a sua destinação ao órgão. 

    [...] 
Entretanto, vale relembrar que o não regresso do valor ao Poder 

Executivo ou a sua compensação nas verbas do repasse do duodécimo 
decorre mais da natureza do bem sinistrado e da sua afetação a uma 
determinada atividade. É evidente que, em escala maior, o “realizar despesas 
em nome próprio” deriva da harmonia entre poderes, porém o sujeito de 
direitos e obrigações é o Município, porque o Poder Legislativo não possui os 
atributos da personalidade jurídica.   

De outra parte, o “auferir receitas” não constitui uma regra derivada da 
realização de despesas, como se ao Poder Legislativo pudesse ser aplicado o 
inciso II do art. 5º da Carta Magna, permitindo-lhe fazer o que a lei não proíbe.   

Na hipótese submetida à consulta, trata-se de excepcionalidade. Há de 
se lembrar que a Administração Pública está vinculada ao dever de fazer o que 
está expresso na lei, por força do art. 37, caput, da Carta Magna.  

É mister que se esclareça que o fato que modifica o patrimônio, na 
hipótese consultada, é permutativo. Não há acréscimo e sim a 
substituição do bem pelo seu valor em espécie, pelo que não se pode 
falar, necessariamente, em “auferir receitas”, pois a atividade 
arrecadadora é destinada ao Executivo. (Grifo nosso) 

 

Por conseguinte, no entendimento desta SCMG, permanece 

inalterada a posição deste TCMGO em relação ao último questionamento 

formulado pelo consulente, devendo o produto da alienação dos bens de uso 

especial pertencentes ao Município ser recolhido ao Tesouro Municipal e 

contabilizado pelo Poder Executivo, mesmo quando tais bens forem destinados 

a atender a Câmara Municipal.  

4. CONCLUSÃO 

 

Esta Secretaria, considerando a competência desta Corte 

para esclarecer dúvidas de caráter geral; considerando a relevância e o 

interesse público que recai sobre a matéria; considerando a necessidade de 

instrução dos autos; considerando a evolução do tema no âmbito desta Corte 

de Contas; nos limites de sua atribuição e sem adentrar no juízo definitivo 

sobre a admissibilidade da presente consulta, vez que esta prerrogativa deve 

atender ao disposto no art. 83, IX, do Regimento Interno desta Corte; manifesta 

seu entendimento do sentido de que seja respondido, em tese, ao consulente 

que: 
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1. Cabe à Lei Orgânica que rege o Município, nos moldes 

do art. 29 da Constituição Federal, definir se há obrigatoriedade de devolução 

do produto advindo de aplicações financeiras das sobras de duodécimo pela 

Câmara Municipal.  

2. Não havendo previsão legal para a restituição dos lucros 

auferidos com as aplicações financeiras, pode a Câmara Municipal manter a 

posse sobre tais recursos, utilizando-os para o cumprimento de suas despesas 

orçamentárias, previstas originalmente na Lei Orçamentária Anual ou incluídas 

por meio de Decreto de abertura de créditos adicionais, observando, em 

qualquer caso, os limites estabelecidos no art. 29-A da Constituição Federal.  

3. A Lei Orçamentária Anual deverá prever a arrecadação 

da respectiva receita, em respeito ao princípio da Universalidade Orçamentária, 

porém, a mera ausência formal dessa previsão no citado documento legal não 

lhes retira o caráter de receitas públicas orçamentárias. As receitas percebidas 

em razão das aplicações financeiras são classificadas como receitas correntes 

patrimoniais e, caso sejam arrecadadas e utilizadas pela Câmara Municipal, 

devem ser contabilizadas pelo Legislativo para posterior consolidação.  

 

Quanto ao ultimo questionamento formulado pelo 

consulente, considerando o posicionamento reiteradamente adotado por este 

TCMGO com relação à arrecadação mediante a alienação de bens de capital, 

sugere-se o encaminhamento ao solicitante das Resoluções RC nº 041/03, RC 

n° 026/05 e RC nº 026/07.” 

 

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 

Contas, que, por meio do Parecer nº 1921/2020 (fls. 66/73), opinou, preliminarmente, 

pelo conhecimento da Consulta, passando-se à análise de mérito em sentido 

divergente do posicionamento contido nos itens 1, 2 e 3 do Certificado n° 30/2020 da 

Unidade Técnica, nos termos abaixo: 

 “(...) 2. Fundamentação 

Preliminarmente, a consulta deve ser conhecida, uma vez que foram 

preenchidos todos os requisitos do art. 31, da Lei n. 15958/07, e do art. 199, do 

Regimento Interno, deste Tribunal.  

Passando-se à análise de mérito, verifica-se que na incial são apresentados 

quatro questionamentos, sendo os itens “a”, “b” e “c” interdependentes. Assim, 
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as respostas das indagações realizadas em  “b” e “c” decorrem do 

posicionamento em relação a “a”, por isso eles serão analisados em conjunto. 

Relativamente ao tema, a percepção da Procuradoria-Geral de Contas é em 

sentido um tanto diferente do posicionamento contido nos itens 1,  2 e 3 do 

Certificado n. 30/2020 -  SCMG, pelos motivos explicitados a seguir.  

Na alínea “a” é perguntando se os rendimentos das aplicações financeiras 

efetuadas pelo Poder Legislativo devem ser obrigatoriamente entregues ao 

Executivo para lançamento e contabilização ou devem ser apropriados pela 

Câmara.  

Conforme informado pela Divisão de Documentação e Biblioteca, o assunto já 

foi abordado pelo tribunal em sede de consulta, tendo como resultado a 

seguinte Ementa: Da possibilidade da Câmara Municipal proceder aplicações 

no mercado aberto de capitais, de acordo com a LOM, desde que autorizada 

por lei municipal, ficando impedido de beneficiar-se diretamente dos lucros 

auferidos pela operação, visto não possuir receita, devendo estes reverter à 

Fazenda Municipal. RN. 005/85. TCM,  01.11.89 (RC n. 94/90 – Santa Helena 

de Goiás).    

O assunto também foi abordado de forma indireta no RC n. 26/05, RC n. 

026/07 no  AC n. 12/19, com posicionamento pela impossibilidade de a câmara 

auferir e/ou utilizar diretamente receitas públicas em respeito ao artigo 29-A da 

Constituição Federal e ao princípio da  unidade de caixa, fundamentado no art. 

56 da Lei 4320/64.  

A SCMG, nos presentes autos, manifestou-se pela flexibilização desses 

entendimentos, nos moldes da RC n. 007/10 e do AC n. 16/19  para responder 

ao consulente que: 1) cabe à Lei Orgânica que rege o Município, nos moldes 

do art. 29 da Constituição Federal, definir se há obrigatoriedade de devolução 

do produto advindo de aplicações financeiras das sobras de duodécimos pela 

Câmara Municipal; 2) Não havendo previsão legal para a restituição dos lucros 

auferidos com as aplicações financeiras, pode a Câmara Municipal manter a 

posse sobre tais recursos, utilizando-os para o cumprimento de suas despesas 

orçamentárias, previstas originalmente na Lei Orçamentária Anual ou incluídas 

por meio de Decreto de abertura de créditos adicionais, observando, em 

qualquer caso, os limites estabelecidos no art. 29-A da Constituição Federal.  

Para justificar seu entendimento, a Secretaria Especializada se apoia, dentre 



    
                                 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

         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. 

outras, nas decisões contidas no RC n. 007/2010 e no AC-CON N. 16/2019, 

ambas desta Corte de Contas, que em casos excepcionalíssimos admitiram 

que a receita auferida com a inscrições em concurso público realizado pelo 

Poder Legislativo e os valores advindos da licitação da venda da folha de 

pagamento dos servidores da Câmara fossem contabilizados no Poder 

Legislativo.  

Relativamente à contabilização de recursos advindos da licitação da folha (RC 

N. 007/2010), embora vencido, o Ministério Público de Contas se posicionou 

pela impossibilidade de sua contabilização como receita própria do Poder 

Legislativo, em razão do princípio da unidade da Tesouraria. No que tange à 

receita advinda de inscrições de concurso realizado pela Câmara (AC-COM n. 

16/2019), trata-se de solução e interpretação singular exarada com a finalidade 

de viabilizar a realização do concurso por esse Poder diante do limite 

estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal.  

Aqui, há que se explicitar que as hipóteses das decisões utilizadas como 

parâmetro para manifestação da Secretaria Especializada são 

excepcionalíssimas e, por isso, não podem servir como referência para as 

respostas exigidas nos presentes autos, sob pena de se desnaturar todo o 

arcabouço legislativo referente ao tema receitas públicas.  

Dito isto, o primeiro ponto que se questiona na resposta defendida pela 

especializada é o de incumbir à Lei Orgânica do Município - LOM o regramento 

da obrigatoriedade de devolução da remuneração das sobras dos duodécimos, 

o segundo é o de definir que, na ausência da previsão na LOM, o Poder 

Legislatívo não estaria obrigado a tal devolução.  

 É importante deixar claro que as questões envolvem matéria de direito 

financeiro, em que a edição de normas gerais cabe, precipuamente, à União, 

nos termos do Art. 24 da Constituição Federal de 19887, e especialmente, no 

tocante às finanças públicas, deve ser disciplinada mediante lei complementar, 

nos termos do Art. 163 da Carta Magna8.  

A remuneração de disponibilidades do governo é oficialmente receita pública 

em sentindo estrito, ou seja, trata-se de receita orçamentária9, uma vez que 

                                                 
7 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;          
8 Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 
I - finanças públicas; 
9 MCASP 8ª ed. fl. 31: Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas 
públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou 
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representa recurso financeiro para utilização pelo erário para execução das 

políticas públicas. Posto isso, o seu processamento deve seguir os ditames da 

Lei 4320/64, diploma com status de Lei complementar 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 (e não os 

ditames da LOM).  

Nessa lógica, de acordo com a Lei 4320/64, o recolhimento de todas as 

receitas far-se-á em estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, 

vedada qualquer fragmentação para criação de caixas especiais (Art. 56). 

Dessarte, mesmo que a “produção da receita” ocorra no Poder Legislativo, 

deve haver o recolhimento desses valores à conta específica do tesouro.  

Enfatiza-se que o Poder Legislativo deve executar seu orçamento com os 

recursos advindos do repasse dos duodécimos efetuados pelo Poder 

Executivo, nos termos do art. 168 da Constituição Federal de 198810, pois não 

possui receita própria.  As receitas públicas decorrentes de alguma atividade 

da câmara devem ingressar no caixa único do município e serem utilizadas 

conforme definido na Lei Orçamentária Anual, elaborada com a participação 

dos dois poderes e cuja consolidação e gestão cabe ao Poder Executivo.  

O duodécimo tem a função exclusiva de garantir a execução da Lei 

Orçamentária Anual e a sua não utilização ou a sua utilização para outras 

finalidades (como auferir renda) demonstra, via de regra, problema no 

planejamento e na execução do orçamento público e descumprimento do dever 

de executar suas programações orçamentárias, conforme preceituado no §10, 

do art. 165, da Constituição Federal11. 

Voltando à questão do processamento da receita, o princípio da unidade de 

caixa surge em razão da dificuldade de gerir e controlar vários caixas 

pulverizados, trata-se de uma evolução na maneira de gerir e controlar as 

finanças públicas e não de um posicionamento conservador como dito pela 

                                                                                                                                                             
ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias. Em sentido estrito, chamam-se públicas 
apenas as receitas orçamentárias. 
MCASP 8ª ed. fl. 32: Receitas Orçamentárias: São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e 
que aumentam o saldo financeiro da instituição. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as 
receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às 
necessidades públicas e demandas da sociedade. 
10 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.  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
11 § 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, 
com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
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Especializada.  

Para ilustrar, imagine-se a situação em que o tesouro municipal esteja com 

déficit de caixa e o Poder Legislativo esteja retendo as receitas geradas em 

suas atividades em conta segregada. Nesse cenário pode ocorrer de o Poder 

Executivo, para honrar seus compromisso, ter que realizar operação de crédito 

por antecipação de receita orçamentária, com o consequente pagamento de 

juros, enquanto a câmara municipal fica com disponibilidade de caixa 

represada sem possibilidade legal de utilização – fica fácil perceber que essa 

não é uma situação desejada do ponto de vista gerencial.  

O represamento injustificado de dinheiro em conta própria da Câmara 

Municipal pode obstar a realização de atividades essenciais, principalmente em 

um quadro de escassez de recursos financeiros.  

As receitas municipais e as disponibilidades financeiras delas advindas não 

pertencem ao Poder Executivo nem ao Poder Legislativo, elas pertencem ao 

erário municípal e, estando o administrador público totalmente subordinado à 

previsão legal, não se verifica ressalva que justifique a manutenção desses 

valores em conta administrada pelo Poder Legislativo.   

Nesse sentido colacionam-se julgados do TCU, do TCE/MG e do TCM/BA. 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PROCESSO LICITÁTÓRIO.. CESSÃO DE 

USO DE ESPAÇO FÍSICO EM IMÓVEL DA ADMINISTRAÇÃO. 

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA E EM APOIO INSTITUCIONAL. RECURSOS 

NÃO RECOLHIDOS À CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL. 

PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETERMINAÇÕES. ARQUIVAMENTO. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação impetrada, nos 

termos do art. 113, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, pela Cooperativa de Economia e 

Crédito Mútuo dos Integrantes das Carreiras Jurídicas e dos Serventuários de 

Órgãos de Justiça e Afins, no Estado de Rondônia - Sicoob Credjurd, a esta 

Corte contra possíveis irregularidades na Concorrência Pública nº 1/2010 

promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - TRT - RO/AC. 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 

Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer a presente representação, nos termos do art. 113, § 1º, da Lei nº 

8.666/1993, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 

9.2. determinar, ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região – RO/AC, 

que, na hipótese de dar prosseguimento ao procedimento licitatório: 
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9.2.1. abstenha-se de estipular no edital, como contrapartida pela cessão de 

uso de espaço físico em imóvel sob sua administração, apoio institucional na 

forma preconizada nos itens 16.1, 't', anexo 1 e cláusula quarta do anexo VI do 

edital de concorrência nº 1/2010; 

9.2.2. estipule no edital que os recursos obtidos como contrapartida à cessão 

de uso de espaço físico serão recolhidos à conta única do Tesouro Nacional, 

em fiel observância aos princípios da universalidade e da unidade de tesouraria 

insculpidos nos arts. 2º, 3º, 4º e 56 da Lei nº 4.320/1964, arts. 1º e 2º do 

Decreto nº 93.872/1986, e art. 1º da Medida Provisória nº 2.170-36, de 

23/8/2001. 

9.3. encaminhar cópia desta deliberação à representante e à unidade 

jurisdicionada. 

9.4. determinar à Segecex que inclua na decisão normativa anual que rege a 

elaboração dos relatórios de gestão, informações das unidades da Justiça do 

Trabalho sobre a forma como são utilizados os recursos financeiros 

repassados à unidade pelas pessoas jurídicas cessionárias de espaços físicos 

em imóveis sob sua administração, bem como sobre os instrumentos que 

regulam a cessão: contratos regidos pela Lei nº 8.666/1993, convênios, 

contratos de patrocínio ou outros ajustes; 

9.5 arquivar o presente processo. 

(TCU - Acórdão 902/2010-Plenário | Relator: WEDER DE OLIVEIRA) grifo 

nosso 

 

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. CONHECIMENTO. IRREGULARIDADE NA 
ALOCAÇÃO DE VALORES RELATIVOS À CONTRAPARTIDA PREVISTA EM 
CONTRATO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO À 
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL. CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA. 
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE E DA UNIDADE DE 
TESOURARIA. IRREGULARIDADE NA CESSÃO DE USO DE ESPAÇO 
FÍSICO. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO À UNIDADE TÉCNICA 
COMPETENTE. CIÊNCIA E RECOMENDAÇÃO AO CONSELHO DA JUSTIÇA 
FEDERAL E AO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
ARQUIVAMENTO. 

ACÓRDÃO: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação 

formulada pela Secretaria de Controle Externo no Estado de Pernambuco 

(Secex-PE) a respeito de possíveis irregularidades na execução do contrato 

firmado entre o Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5ª Região) e a 

Caixa Econômica Federal (Caixa) para a captação e manutenção de saldos de 

precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV). 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 
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Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. conhecer da representação, por preencher os requisitos de admissibilidade 

previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno, para, no mérito, 

considerá-la procedente; 

9.2. determinar à Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado 

(SecexAdministração) que inclua, no planejamento de futuras ações de 

controle, atividade de fiscalização com o escopo de verificar o cumprimento da 

Resolução nº CJF-RES-2014/00300 de 18/08/2014 e da legislação que rege a 

cessão de uso de espaços físicos a instituições financeiras no âmbito dos 

órgãos da Justiça Federal, em especial no Tribunal Regional Federal da 5ª 

Região (TRF-5ª Região); 

9.3. dar ciência do teor do presente acórdão ao Conselho da Justiça Federal - 

CJF e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT; 

9.4. recomentar ao Conselho da Justiça Federal - CJF e ao Conselho Superior 

da Justiça do Trabalho – CSJT que, respectivamente, acompanhem a 

aplicação das Resoluções CJF-RES-2014/00300 e CSJT 87/2011, com vistas a 

avaliar sua eficácia; 

9.5. arquivar os presentes autos. 

(TCU - Acórdão 267/2016-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO) grifo 

nosso 

 
CONSULTA - CESSÃO DA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DA FOLHA DE 
PAGAMENTO DE AGENTES PÚBLICOS - REGRA DA LICITAÇÃO, 
INDEPENDENTE DA NATUREZA JURÍDICA DO LICITANTE - 
COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA REALIZAR A LICITAÇÃO 
PARA CESSÃO DE SUA FOLHA - INGRESSO DA RECEITA NO CAIXA 
ÚNICO DO ENTE POLÍTICO - POSSIBILIDADE DE INVESTIMENTO DOS 
RECURSOS EM NOVA SEDE DO LEGISLATIVO - NECESSIDADE DE 
ENTENDIMENTOS COM O EXECUTIVO PARA AFETAÇÃO DOS 
RECURSOS - CONTRAPRESTAÇÃO DA CESSÃO DA FOLHA DE 
PAGAMENTO NA FORMA DE INVESTIMENTO EM IMÓVEL - 
IMPOSSIBILIDADE - OBRIGATORIEDADE DE LICITAR NA MODALIDADE 
CONCORRÊNCIA - REVOGAÇÃO PARCIAL DAS CONSULTAS N. 616661, 
862333 E 701526 E REVOGAÇÃO TOTAL DA CONSULTA N. 837554. 

A negociação da exploração econômica da folha de pagamento de agentes 

públicos deve, via de regra, ser submetida à licitação, independente da 

natureza jurídica do licitante, sob pena de violação ao princípio constitucional 

da livre concorrência.2) Se a exploração econômica referir-se à folha de 

pagamento de Câmara Municipal, a ela compete realizar a licitação para sua 

cessão, cabendo-lhe, outrossim, promover entendimento com o Executivo 

acerca da destinação da receita proveniente dessa licitação no processo 

orçamentário, uma vez que seu ingresso deverá obedecer aos princípios 



    
                                 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

         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. 

da unidade do orçamento, universalidade e unidade de tesouraria.3) A 

Câmara Municipal não pode receber diretamente "investimentos em projeto de 

construção de uma nova sede da Câmara" como contraprestação pelo 

gerenciamento de sua folha de pagamentos, sob pena de burla à 

obrigatoriedade de licitação na modalidade concorrência, nos termos do 

referido § 3º do art. 23 da Lei n. 8.666/93 e às regras de controle patrimonial da 

Lei n. 4.320/64 que pressupõem o ingresso dos recursos dessa 

contraprestação no caixa único do ente político.4) Nos termos do art. 216 do 

Regimento Interno, decide-se pela revogação parcial das Consultas n. 616661, 

862333 e 701526, e pela revogação total da Consulta n. 837554.5) Decisão 

unânime. Aprovado o voto do Relator (Resposta à Consulta n. 837403 

publicada em 06/10/2015 – TCE/MG) 

CÂMARA MUNICIPAL. I. APLICAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS 
FINANCEIROS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS. 
POSSIBILIDADE. II. RENDIMENTOS AUFERIDOS. CONTABILIZAÇÃO NAS 
RUBRICAS: JUROS DE TÍTULOS DE RENDA; FUNDOS DE INVESTIMENTO 
E REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOSBANCÁRIOS. RECOLHIMENTO DA 
RECEITA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNIDADE DE TESOURARIA.  

II – VOTO 

O meu entendimento sobre a matéria posta à apreciação do Plenário desborda 

daquele esposado pelo eminente Conselheiro Relator, Sylo Costa, apenas em 

alguns aspectos referentes aos procedimentos a serem observados para 

contabilização dos rendimentos auferidos com aplicações financeiras pela 

Câmara de Vereadores. 

O primeiro deles diz respeito à rubrica que deverá ser utilizada para a 

correspondente e devida contabilização dos rendimentos oriundos de 

aplicações no mercado financeiro. É que, de acordo com as Portarias 180, de 

21.05.2001, e 300, de 27.06.2002, da Superintendência do Tesouro Nacional, 

que dispõem sobre o detalhamento da receita pública no âmbito das três 

esferas de governo, as rubricas próprias para a contabilização de rendimentos 

de aplicações financeiras são: “1321.00.00 — Juros de Títulos de Renda”, 

“1324.00.00 — Fundos de Investimento” e “1325.00.00 — Remuneração de 

Depósitos Bancários”, dependerá da espécie de aplicação, e, não, “Receita de 

Valores Mobiliários”, que é subfonte de receita pública. 

O outro ponto é que a apropriação dessa espécie de receita municipal deve ser 

feita pelo Executivo e, não, pela Câmara de Vereadores, o que implica, 

necessariamente, o repasse dos valores então obtidos a esse título para a 

Prefeitura Municipal. 

A uma, porque o Poder Legislativo não promove a arrecadação de receitas 

municipais, pois, como é sabido, a Câmara de Vereadores é unidade do 
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orçamento da Administração Direta municipal. A propósito, esse fato é 

reconhecido pelo próprio consulente, quando declara que o “orçamento” da 

Edilidade não contempla rubrica para a apropriação de receitas dessa 

natureza. 

A duas, e conseqüentemente, porquanto o art. 56 da Lei Federal 4.320/64 

estabelece de forma expressa o princípio da unidade de tesouraria, o que não 

pode ser olvidado 

pelo gestor público. 

Quanto aos demais aspectos enfocados, estou de acordo com o voto proferido 

pelo ilustre Conselheiro Relator. (Consulta n. 677160, publicada em 2004 – 

TCE/MG) grifo nosso 

 

EMENTA: CÂMARA MUNICIPAL. FONTE DE RECURSOS. REPASSE DO 
DUODÉCIMO. ENTENDIMENTO ATÉ ENTÃO PREVALECENTE DESTA 
CORTE DE CONTAS. RESOLUÇÕES Nº 222/92 E 1060/2005. 

Da leitura das Resoluções nº´s 222/92 e 1060/2005, pode-se extrair que o 

entendimento até o momento firmado por este Tribunal é de que a Câmara 

Municipal não é um agente arrecadador, sendo que a sua fonte de receitas 

decorre do repasse do duodécimo pelo Executivo, calculado nos termos do art. 

29-A, da CF/88, e que, na hipótese de ao afinal do exercício financeiro 

remanescer saldo, esse deve ser devolvido à conta do Tesouro. (Processo 

08951-17 – TCM/BA) grifo nosso 

Concluindo a análise do item “a” da consulta, corrobora-se o entendimento 

positivado na ementa da Resolução RC n. 94/90 – Santa Helena de Goiás, no 

sentido de o Poder Legislativo do município não poder beneficiar-se 

diretamente dos lucros auferidos pela aplicação de suas disponibilidades, visto 

não possuir receita, devendo revertê-los  à Fazenda Municipal. 

Por esse motivo a resposta deve salientar que, tendo em vista o princípio da 

unidade de tesouraria evidenciado no art. 57 da lei 4.320/64 e a necessidade 

de se promover uma gestão de recursos que assegure disponibilidades 

suficientes para a execução orçamentária adequada à programação financeira 

(art. 8º da LRF e arts. 47 e seguintes da Lei nº 4.320/64), a receita advinda da 

remuneração de disponibilidades sob administração do Poder Legislativo, 

embora tenha sido gerada nesse poder, não deve ser retida em conta própria, 

devendo ser recolhida12 à conta única do tesouro municipal, de maneira a 

                                                 
12 Recolhimento: É a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e 
controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, conforme 
determina o art. 56 da Lei no 4.320, de 1964, a seguir transcrito: (...) (MCASP 8ª Edição) 
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favorecer a realocação dos recursos financeiros de acordo com as 

necessidades de financiamento das ações e serviços públicos voltados à 

comunidade, em consonância com os princípios republicanos da legalidade, da 

indisponibilidade do interesse público e da eficiência.  

Respondido o primeiro questionamento, e dando continuidade à exposição do 

posicionamento deste Ministério Público de Contas, quanto ao item “b’”,  

convém responder e reforçar que a receita advinda da remuneração de 

disponibilidades do duodécimo não pertence à câmara e, sim, ao erário 

municipal, devendo ser recolhida ao tesouro, sob a classificação de receita 

corrente patrimonial advinda de valores mobiliários – juros e correções 

monetárias  – 1.3.2.1.00.0.0. Os  desdobramentos dessa classificação irá 

depender das peculiaridades do caso, ex.: 1.3.2.1.00.2.0 (Remuneração de 

Depósitos Bancários); 1.3.2.1.00.3.0 (Remuneração de Saldos de Recursos 

Não-Desenbolsados; 1.3.2.1.00.5.0 (Juros e Títulos de Renda).  

No que concerne ao item “c”, deve ser respondido ao consulente que a 

previsão da receita  tem o papel de servir como base para a estimativa da 

necessidade de financiamento do governo, sendo importante etapa do 

planejamento.  Dessa forma, por força do princípio orçamentário da 

universalidade, as receitas em enfoque devem ser previstas no orçamento e, 

nesse contexto, o histórico dos recolhimentos efetuados pelo Poder Legislativo 

servirão de informação para que o Poder Executivo do Município, responsável 

pela previsão das receitas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, faça  seu 

trabalho nos moldes do preconizado  no art. 12 da LC n. 101/200013. 

Acrescenta-se, entretanto, que a mera ausência formal dessa previsão na LOA 

não lhes retira o caráter de orçamentárias, haja vista o art. 57 c/c art. 3º da Lei 

no 4.320/1964 determinar que devem ser classificadas como receitas 

orçamentárias todas as receitas arrecadadas que representem ingressos 

financeiros orçamentários, inclusive as provenientes de operações de crédito, 

ainda que não previstas no orçamento, exceto as operações de crédito por 

antecipação de receita (ARO), as emissões de papel moeda e outras entradas 

compensatórias no ativo e passivo financeiros.   

Passando-se ao último questionamento, item “d” da inicial, reafirma-se que as 

                                                                                                                                                             

 
13   Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, 
da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de 
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 
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receitas públicas pertencem ao Estado e a regra é que sejam recolhidas ao 

tesouro municipal. No que diz respeito às receitas advindas de alienação de 

bens de capital, o Tribunal já se posicionou nas Resoluções RC nº 041/03, RC 

n° 026/05 e RC nº 026/07. 

 

3. Conclusão 

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

I. Por conhecer a presente consulta. 

II. Por responder ao consulente em tese: 

a) que se mantenha o entendimento da RC n. 94/90, para responder que, 

tendo em vista o princípio da unidade de tesouraria evidenciado no art. 57 da 

lei 4.320/64 e a necessidade de se promover uma gestão de recursos que 

assegure disponibilidades suficientes para a execução orçamentária adequada 

à programação financeira (art. 8º da LRF e arts. 47 e seguintes da Lei nº 

4.320/64), a receita advinda da remuneração de disponibilidades que estejam 

sob administração do Poder Legislativo, embora tenha sido gerada nesse 

poder, não pode ser retida em conta própria, devendo ser recolhida à conta do 

tesouro municipal, de maneira a favorecer a realocação dos recursos 

financeiros de acordo com as necessidades de financiamento das ações e 

serviços públicos voltados à comunidade, em consonância com os princípios 

republicanos da legalidade, da indisponibilidade do interesse público e da 

eficiência; 

c) que a receita advinda da remuneração de disponibilidades do duodécimo 

não pertence à câmara e, sim, ao erário municipal, devendo ser recolhida ao 

tesouro, sob a classificação de receita corrente patrimonial advinda de valores 

mobiliários – juros e correções monetárias  – 1.3.2.1.00.0.0. Os  

desdobramentos dessa classificação irá depender das peculiaridades do caso, 

ex.: 1.3.2.1.00.2.0 (Remuneração de Depósitos Bancários); 1.3.2.1.00.3.0 

(Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desenbolsados; 1.3.2.1.00.5.0 

(Juros e Títulos de Renda); 

b) que a previsão das receitas  tem o papel de servir como base para a 

estimativa da necessidade de financiamento do governo, sendo importante 

etapa do planejamento.  Dessa maneira, por força do princípio orçamentário da 
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universalidade, as receitas advinda da remuneração de depósitos deverão ser 

previstas no orçamento e, nesse contexto, o histórico dos recolhimentos 

efetuados pelo Poder Legislativo servirão de informação para que o Poder 

Executivo do Município, responsável pela previsão das receitas na Elaboração 

da Lei Orçamentária Anual, faça  seu trabalho nos moldes preconizados  no art. 

12 da LC n. 101/200014. Acrescenta-se, entretanto, que a mera ausência formal 

dessa previsão na LOA não lhes retira o caráter de orçamentárias, haja vista o 

art. 57 c/c art. 3º da Lei no 4.320/1964 determinar que devem ser classificadas 

como receitas orçamentárias todas as receitas arrecadadas que representem 

ingressos financeiros orçamentários, inclusive as provenientes de operações 

de crédito, ainda que não previstas no orçamento, exceto as operações de 

crédito por antecipação de receita (ARO), as emissões de papel moeda e 

outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros;   

c) que as receitas públicas de forma geral pertencem ao Estado, por 

conseguinte, a regra é que sejam recolhidas ao tesouro municipal. No que diz 

respeito às receitas advindas de alienação de bens de capital, o Tribunal já se 

posicionou nas Resoluções RC nº 041/03, RC n° 026/05 e RC nº 026/07, cujos 

entendimentos se mantêm.” 

É o relatório. 

II – PROPOSTA DE DECISÃO N° 0079/2020 – GABFMAL 

O Relator trás para parte de fundamentação de seu voto a manifestação 

da Secretaria de Contas Mensais de Gestão, disposta no Item 2.1 do voto, e a 

manifestação do Ministério Público de Contas, disposta no Item 2.2 do voto. 

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: 

                                                 
14   Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, 
da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de 
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 
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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 

Palmeiras de Goiás em 2019. 

 

2.3.2 – 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 

(Presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás); contém a indicação precisa 

do seu objeto; foi instruída com parecer técnico do órgão de assistência jurídica da 

autoridade consulente (fls. 03/08); e o objeto consultado esta compreendido no rol de 

competências deste Tribunal de Contas. 

Isto posto, há que se destacar que apesar deste Tribunal de Contas já ter 

se manifestado sobre matéria relacionada mediante os RC nº 026/07, RC nº 026/05, 

AC n° 012/19 e RC n. 94/90, de acordo com o Despacho nº 195/2019 da Divisão de 

Documentação e Biblioteca (fls. 10/12), extrai-se que estas decisões abarcam apenas 

parte do tema ora examinado, não adentrando especificamente em todos os 

questionamentos em tela, mostrando-se imperioso o exame da presente consulta para 

fins de orientação tanto do município consulente quanto dos demais municípios 

goianos.  



    
                                 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

         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. 

Ressalta-se que este Tribunal de Contas dos Municípios não pode furtar-

se à sua função consultiva, de orientar e contribuir para a efetivação da 

segurança jurídica dos jurisdicionados. 

Importante expor, 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”. 

Por fim, destaca-se que a admissibilidade desta Consulta justifica-se 

diante da previsão do art. 19 do Decreto nº 9.830/2019, que regulamentou as normas 

dispostas entre os artigos 20 e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB), segundo o qual é dever das autoridades públicas atuar com vistas ao 

aumento da segurança jurídica, entre outros meios, mediante as respostas a consultas 

Diante disso, esta Relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

 
 

2.4 – DO MÉRITO 

Inicialmente, foram apresentados quatro questionamentos pelo 

consulente (itens “a”, “b”, “c” e “d”, da Petição Inicial). Os itens “a”, “b” e “c” por serem 

interdependentes serão analisados em conjunto. Ressalta-se que a Especializada e o 

Parquet de Contas obtiveram entendimentos divergentes na análise e respostas dos 

itens “a” e “b”. 

No tocante ao questionamento realizado no item “a”, este Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCMGO – já apreciou a questão, tendo 

se posicionado nos moldes da RC nº 094/90 – Santa Helena de Goiás:  

EMENTA: Da possibilidade da Câmara Municipal proceder aplicações no 
Mercado Aberto de Capitais, de acordo com a LOM, desde que autorizada por 
lei municipal, ficando impedido de beneficiar-se diretamente dos lucros 
auferidos pela operação, visto não possuir receita, devendo estes reverter à 
Fazenda Municipal. RN nº 005/85. TCM, 20.06.90 
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O assunto também foi abordado de forma indireta na RC n. 26/05, RC n. 

026/07 e AC n. 12/19, com posicionamento pela impossibilidade de a Câmara auferir 

e/ou utilizar diretamente receitas públicas em respeito ao artigo 29-A da Constituição 

Federal e ao princípio da unidade de caixa, fundamentado no art. 56 da Lei 4320/64.  

No entanto, a Secretaria de Contas Mensais de Gestão – SCMG –, nos 

presentes autos, manifestou-se pela flexibilização desses entendimentos, sob o 

argumento de que houve uma evolução do tema no âmbito deste TCMGO fazendo com 

que uma postura mais moderada fosse seguida, se baseando nas decisões contidas na 

RC n. 007/2010 e no AC-CON N. 16/2019, ambas deste Tribunal, que em casos 

excepcionais admitiram que a receita auferida com as inscrições em concurso público 

realizado pelo Poder Legislativo e os valores advindos da licitação da venda da folha 

de pagamento dos servidores da Câmara fossem contabilizados no Poder Legislativo.  

Conforme comentado acima, o Ministério Público de Contas divergiu da 

análise da SCMG, manifestando-se no sentido de manter o entendimento da RC n. 

94/90 deste TCMGO, pelos fundamentos expostos no Parecer nº 1921/20, os quais se 

demonstrarão a seguir. 

No que concerne às indagações realizadas nos itens “b” e “c” suas 

respostas decorrem do exame acurado do item “a”, por isso eles serão analisados em 

conjunto. 

Quanto ao questionamento formulado no item “d”, este Tribunal possui 

entendimento consolidado, tendo em vista já ter se posicionado mediante as 

Resoluções RC nº 041/03, RC nº 026/05 e RC nº 026/07, devendo permanecer 

inalterada referida posição como bem manifestaram em convergência a Unidade 

Técnica e o Ministério Público de Contas, conforme se verá mais adiante. 

Pois bem. No item “a” o consulente questiona se os rendimentos das 

aplicações financeiras efetuadas pelo Poder Legislativo devem ser obrigatoriamente 

entregues ao Executivo para lançamento e contabilização ou devem ser apropriados 

pela Câmara, ou seja, se as receitas desses rendimentos pertencem às Câmaras 

Municipais ou ao Poder Executivo de cada município. 
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A Secretaria de Contas Mensais de Gestão por meio do Certificado nº 

30/2020 opinou que na inexistência de lei local que determine a devolução dos 

recursos advindos das aplicações financeiras realizadas pela Câmara, tais rendimentos 

podem ser mantidos pelo Legislativo Municipal para o cumprimento das obrigações 

contraídas em razão de sua execução orçamentária, com a devida obediência ao 

orçamento vigente.  

Explana que a Lei Orçamentária Anual, instrumento destinado a definir o 

orçamento do município, estima as receitas do exercício e fixa as despesas do ente. As 

despesas devem ser fixadas, assentadas e definidas, observando-se os demais 

instrumentos de planejamento (Lei de Diretrizes Orçamentária e Plano Plurianual). No 

caso do Poder Legislativo, as despesas devem ser estabelecidas de acordo com as 

necessidades de manutenção da Câmara Municipal.  

Acrescenta que a Constituição Federal impõe outro limitador, definindo 

um teto para os gastos da Câmara Municipal, de acordo com o art. 29-A, in verbis: 

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os 

subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá 

ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita 

tributária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 

159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Grifo nosso). 

Assim, no entendimento da Especializada, ainda que a Câmara conte 

com outra fonte de receita corrente própria, resultando em disponibilidade diversa 

daquela advinda das transferências por meio de duodécimo15, por força constitucional, 

o orçamento destinado às despesas ordinárias da Câmara Municipal não poderá, via 

de regra, ser realizado em montante superior ao definido pelo art. 29-A da Constituição 

Federal. 

Expõe que caso haja previsão legal para a restituição do recurso, os 

valores percebidos a título de rendimento devem ser restituídos ao Executivo no prazo 

estabelecido pela lei local. Neste caso, a contabilização e a transferência se fazem de 

forma extraorçamentária, podendo ser o saldo compensado com o valor transferido por 

meio do duodécimo, na forma da Portaria STN nº 339/01. Sendo assim, o Legislativo 

                                                 
15 Art. 168 da Constituição Federal. 
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realizará apenas registros extraorçamentários, registrando tanto o ingresso financeiro 

dos recursos provenientes das aplicações como a transferência ao Executivo, no 

momento do respectivo fato gerador, em atenção ao princípio da oportunidade. O 

Executivo, responsável pela incorporação dos recursos ao patrimônio público, deverá 

realizar o registro na forma de receita corrente patrimonial. 

Ainda, segundo a Unidade Técnica, caso a legislação local não determine 

o retorno dos recursos ao Tesouro Municipal, o produto da aplicação financeira poderá 

permanecer sob a posse do Legislativo Municipal, na conta destinada ao depósito do 

duodécimo, sendo vetada a criação de caixa especial. Neste prisma, o registro 

patrimonial poderá ser realizado pela Câmara Municipal, incorporando as receitas 

auferidas por meio das aplicações financeiras ao patrimônio público destinado à sua 

manutenção, sob a administração e responsabilidade do gestor da Câmara, devendo 

ser classificadas como receitas correntes patrimoniais.  

Em sentido contrário, o Ministério Público de Contas mediante o Parecer 

nº 1921/2020, entende que a receita advinda da remuneração de disponibilidades sob 

administração do Poder Legislativo, embora tenha sido gerada nesse Poder, não deve 

ser retida em conta própria, devendo ser recolhida16 à conta única do Tesouro 

Municipal, de maneira a favorecer a realocação dos recursos financeiros de acordo 

com as necessidades de financiamento das ações e serviços públicos voltados à 

comunidade, em consonância com os princípios republicanos da legalidade, da 

indisponibilidade do interesse público e da eficiência. 

Pontua que o recolhimento de todas as receitas públicas far-se-á em 

estrita observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer 

fragmentação para criação de caixas especiais (Art. 56). Assim, mesmo que a 

“produção da receita” ocorra no Poder Legislativo, deve haver o recolhimento desses 

valores à conta específica do tesouro.  

Aduz que o Poder Legislativo deve executar seu orçamento com os 

recursos advindos do repasse dos duodécimos efetuados pelo Poder Executivo, nos 

                                                 
16 Recolhimento: É a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e 
controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, conforme 
determina o art. 56 da Lei no 4.320, de 1964, a seguir transcrito: (...) (MCASP 8ª Edição) 
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termos do art. 168 da Constituição Federal de 198817, pois não possui receita própria.  

As receitas públicas decorrentes de alguma atividade da Câmara devem ingressar no 

caixa único do município e serem utilizadas conforme definido na Lei Orçamentária 

Anual, elaborada com a participação dos dois poderes e cuja consolidação e gestão 

cabe ao Poder Executivo.  

Segundo o Parquet de Contas, o duodécimo tem a função exclusiva de 

garantir a execução da Lei Orçamentária Anual e a sua não utilização ou a sua 

utilização para outras finalidades (como auferir renda) demonstra, via de regra, 

problema no planejamento e na execução do orçamento público e descumprimento do 

dever de executar suas programações orçamentárias, conforme preceituado no §10, do 

art. 165, da Constituição Federal18. 

Esta Relatoria corrobora com o entendimento manifestado pelo 

Parquet, pelos motivos explicitados a seguir. 

Conforme exposto alhures, este TCMGO já apreciou a questão formulada 

no item “a”, tendo se posicionado nos moldes da RC nº 094/90 – Santa Helena de 

Goiás – com a seguinte Ementa: Da possibilidade da Câmara Municipal proceder 

aplicações no mercado aberto de capitais, de acordo com a LOM, desde que 

autorizada por lei municipal, ficando impedido de beneficiar-se diretamente dos lucros 

auferidos pela operação, visto não possuir receita, devendo estes reverter à Fazenda 

Municipal. RN. 005/85. TCM, 01.11.89. 

Tal entendimento é assistido de razão, tendo em vista que a receita do 

Poder Legislativo advém do repasse do duodécimo, como determina a Constituição 

Federal, em seu artigo 168. Ademais, segundo o princípio republicano da separação 

dos Poderes (art. 2º da CF), cabe ao Poder Legislativo a função precípua de legislar e 

fiscalizar e ao Executivo a de administrar e concretizar políticas públicas.  

                                                 
17 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.   (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 
18 § 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e as medidas necessários, 
com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art134
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De fato, é exatamente para exercer suas atribuições precípuas que 

dispõe o Executivo de capacidade arrecadatória, ao contrário do Legislativo, que não 

dispõe da mesma possibilidade.  

Assim, em razão da ausência de capacidade arrecadatória da Câmara, 

que os rendimentos de aplicações financeiras por ela feitas não lhe pertencem, e sim, 

ao Município, devendo ser contabilizados pela Prefeitura. Reforça esse entendimento a 

vedação de criação de caixas especiais para o recolhimento de receitas, em obediência 

ao princípio da unidade de tesouraria, estabelecido no artigo 56 da Lei n. 4.320/64. 

Ainda segundo ao retromencionado princípio da separação dos Poderes, 

os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes e harmônicos entre 

si. Devido a essa independência, o Poder Legislativo possui autonomia para gerir os 

recursos repassados pelo Poder Executivo na forma de duodécimo, podendo celebrar 

contratos, realizar procedimentos licitatórios, entre outras atividades.  

Nesse sentido, a Câmara possui independência administrativa e 

financeira e é a responsável pela administração dos seus bens, serviços e pessoal. 

Assim, o Poder Legislativo pode dispor sobre sua organização e operacionalidade 

interna, provimento de cargos e promoção de servidores. 

Apesar da autonomia administrativa e financeira do Poder Legislativo, 

este não possui personalidade jurídica, o que o impossibilita auferir receitas originárias, 

por isso, mesmo administrando seus bens, estes são pertencentes ao Município, que é 

quem possui personalidade jurídica. 

Dessa forma, nada impede que a Câmara realize aplicação dos recursos 

em seu poder, até para a manutenção do valor da moeda que, em decorrência da 

grande inflação, se desgasta cada vez mais. Por outro lado, não se constituindo esses 

recursos patrimônio da Câmara, mas sim do Município, os rendimentos oriundos dessa 

aplicação igualmente não lhe pertencerão. Constituem, esses rendimentos, receita 

patrimonial e terão de reverter aos cofres do Município que é guardador e 

administrador do patrimônio municipal. 

A Unidade Técnica vislumbrou a possibilidade de flexibilização de tal 

entendimento, com base em parcos julgados de outros Tribunais de Contas ao tratar 
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casos excepcionais e nas decisões contidas na RC n. 007/2010 e na AC-CON N. 

16/2019, ambas desta Corte de Contas, que em casos excepcionalíssimos admitiram 

que a receita auferida com as inscrições em concurso público realizado pelo Poder 

Legislativo e os valores advindos da licitação da venda da folha de pagamento dos 

servidores da Câmara fossem contabilizados no Poder Legislativo.  

No que tange à contabilização de recursos advindos da licitação da folha 

(RC N. 007/2010), restou o entendimento de que existe a possibilidade de contabilizar 

como receita própria da Câmara. Quanto à receita advinda de inscrições de concurso 

realizado pela Câmara (AC-COM n. 16/2019), trata-se de solução e interpretação 

singular exarada com a finalidade de viabilizar a realização do concurso por esse Poder 

diante do limite estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal.  

Importante ressaltar que as hipóteses das decisões utilizadas como 

parâmetro para manifestação da Especializada são excepcionalíssimas e, por isso, não 

podem servir como referência para as respostas exigidas nos presentes autos, sob 

pena de se desnaturar todo o arcabouço legislativo referente ao tema receitas públicas.  

Como bem asseverado pelo Parquet de Contas no Parecer nº 1921/2020, 

o primeiro ponto que se questiona na resposta defendida pela Unidade Técnica é o de 

incumbir à Lei Orgânica do Município - LOM o regramento da obrigatoriedade de 

devolução da remuneração das sobras dos duodécimos, o segundo é o de definir que, 

na ausência da previsão na LOM, o Poder Legislativo não estaria obrigado a tal 

devolução.  

 Nessa esteira, não poderia a LOM assim estabelecer, uma vez que as 

questões envolvem matéria de direito financeiro, sendo que a edição de normas gerais 

cabe, precipuamente, à União, nos termos do Art. 24 da Constituição Federal de 

198819, e especialmente, no tocante às finanças públicas, deve ser disciplinada 

mediante lei complementar, nos termos do Art. 163 da Carta Magna20. Assim, o 

processamento das receitas públicas deve seguir os ditames da Lei 4320/64, diploma 

com status de Lei complementar que estatui normas gerais de direito financeiro para 

                                                 
19 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) 
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;          
20 Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 
I - finanças públicas; 
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elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal (e não os ditames da LOM).  

Por conseguinte, o recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita 

observância ao princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para 

criação de caixas especiais21. Dessa forma, o recolhimento das receitas deve ser 

centralizado em uma só caixa, ou seja, mesmo que a “produção da receita” ocorra no 

Poder Legislativo, deve haver o recolhimento desses valores à conta específica do 

Tesouro.  

Dando continuidade à análise das questões trazidas pelo consulente, 

quanto ao item “b’”, a receita advinda de aplicações financeiras (frutos sobrevindos dos 

valores transferidos por meio do duodécimo) não pertence à Câmara e, sim, ao erário 

municipal, devendo ser recolhida ao Tesouro.  

A contabilização e a transferência se fazem de forma extraorçamentária 

(intraorçamentária entre o Legislativo e o Executivo), podendo ser o saldo compensado 

com o valor transferido por meio do duodécimo, na forma da Portaria STN nº 339/01. 

Sendo assim, o Legislativo realizará apenas registros extraorçamentários, 

registrando tanto o ingresso financeiro dos recursos provenientes das aplicações como 

a transferência ao Executivo, no momento do respectivo fato gerador, em atenção ao 

princípio da oportunidade. O Executivo, responsável pela incorporação dos recursos 

ao patrimônio público, deverá realizar o registro de uma variação patrimonial 

aumentativa sob o enforque patrimonial e, sob a perspectiva orçamentária, a inscrição 

do montante recebido sob a classificação de receita corrente patrimonial22. 

                                                 
21 Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada 
qualquer fragmentação para criação de caixas especiais. (Lei n° 4.320/64). 
22  MCASP 8ª ed. fl. 31: Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas 
públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou 
ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias. Em sentido estrito, chamam-se públicas 
apenas as receitas orçamentárias. (...) 
Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua 
devolução não se sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual (LOA). Por serem constituídos 
por ativos e passivos exigíveis, os ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio Líquido da Entidade. 
São exemplos de ingressos extraorçamentários: os depósitos em caução, as fianças, as operações de crédito por antecipação de 
receita orçamentária (ARO), a emissão de moeda, e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiros. 
MCASP 8ª ed. fl. 32: Receitas Orçamentárias: São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e 
que aumentam o saldo financeiro da instituição. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as 
receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às 
necessidades públicas e demandas da sociedade. 
O art. 11 da Lei 4.320/64, por seu turno, classifica as receitas orçamentárias, nos seguintes moldes: 
Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital 
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Relativamente ao questionado no item “c”, corroborando com as 

manifestações da Secretaria Especializada e do Ministério Público de Contas, carece 

ser respondido ao consulente que por serem receitas orçamentárias, devem constar na 

Lei Orçamentária Anual, em função do princípio da Universalidade do Orçamento. 

Como bem pontuado pelo Parquet de Contas no Parecer nº 1921/2020, a 

previsão da receita tem o papel de servir como base para a estimativa da necessidade 

de financiamento do governo, sendo importante etapa do planejamento.  Dessa forma, 

por força do princípio orçamentário da universalidade, as receitas em enfoque devem 

ser previstas no orçamento e, nesse contexto, o histórico dos recolhimentos efetuados 

pelo Poder Legislativo servirão de informação para que o Poder Executivo do 

Município, responsável pela previsão das receitas na elaboração da Lei Orçamentária 

Anual, faça seu trabalho nos moldes do preconizado no art. 12 da LC n. 101/200023.  

Insta salientar, contudo, que a mera ausência formal dessa previsão na 

LOA não corrompe sua natureza de receita pública, haja vista o art. 57 c/c art. 3º da Lei 

no 4.320/1964 determinar que deve ser classificadas como receitas orçamentárias 

todas as receitas arrecadadas que representem ingressos financeiros orçamentários, 

inclusive as provenientes de operações de crédito, ainda que não previstas no 

orçamento, exceto as operações de crédito por antecipação de receita (ARO), as 

emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo 

financeiros24.   

                                                                                                                                                             
§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras 
e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a 
atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Grifo nosso). 
O Manual de Demonstrativo Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional – MDF/STN, ao definir as instruções de preenchimento do 
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, (parte integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO), 
especifica o modo de registro desse tipo de receita: 
Receita Patrimonial  
Registra os recursos decorrentes da fruição do patrimônio mobiliário e imobiliário do ente público, tais como recursos provenientes 
da exploração do patrimônio imobiliário do ente federativo; receitas decorrentes de valores mobiliários; receitas decorrentes da 
delegação de serviços públicos, mediante Concessão, Permissão ou Autorização, para o setor privado ou outros entes estatais 
prestarem tais serviços; receitas originadas da exploração de recursos naturais; as receitas originadas com a exploração do 
patrimônio intangível; receitas decorrentes da cessão de direitos, bem como as receitas patrimoniais não classificadas nos itens 
anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens móveis. Essa linha deverá ser desdobrada em “Rendimentos de Aplicação 
Financeira” e “Outras Receitas Patrimoniais” para que seja possível a elaboração do cálculo da “Receita de Arrecadação Própria”, 
conforme conceito previsto na Lei Complementar 156/2016. (Grifo nosso) 
 
23   Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, 
da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de 
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 
 
24 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP/STN: Essas receitas pertencem ao Estado, transitam pelo 
patrimônio do Poder Público e, via de regra, por força do princípio orçamentário da universalidade, estão previstas na Lei 
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Passando-se ao último questionamento, item “d” da Inicial, importa 

responder e reforçar que as receitas públicas pertencem ao Estado e a regra é que 

sejam recolhidas ao Tesouro Municipal. No que diz respeito às receitas advindas de 

alienação de bens de capital (leilão), este Tribunal de Contas já tem posicionamento 

firmado, continuamente reiterado, conforme as decisões abaixo colacionadas: 

 RC nº 041/03 – Bom Jardim de Goiás 
Aquisição de imóvel pela Câmara, com recurso do duodécimo. O bem deverá 
ser incorporado ao patrimônio municipal. No caso de alienação desse imóvel, 
a receita vai para o Executivo. Da modalidade de ato administrativo usado 
pelo Executivo para ceder imóvel para uso da Câmara. Não pode o Vereador 
propor projetos de leis que gerem despesas aos cofres municipais (concessão 
de bolsas de estudo, construção de pontos), por ser de iniciativa privativa do 
prefeito.                 
RC 001/01, 069/92, 019/02, 032/94, 056/95, 053/96, 082/98 e 058/00.                 
TCM, 26.11.03 
 
RC n° 026/05 – Inaciolândia            
EMENTA: Câmara Municipal. Alienação de Veículos. Possibilidade, desde que 
respeitados o caput do art. 17, e do inciso II, “a” e “b” da Lei n° 8.666/93: 
Existência de interesse público justificado, avaliação prévia e licitação.            
Permuta de veículo usado por outro. Possibilidade, desde que observadas as 
cautelas legais descritas nesta Resolução. No caso de Alienação, os 
recursos obtidos deverão ser recolhidos aos cofres do Tesouro 
Municipal, por não ter a Câmara receita orçamentária própria. Princípio da 
unidade de tesouraria.           Tanto o financiamento quanto o consórcio são 
considerados operações de crédito pela L.R.F., art. 29, III. Observar os arts. 30 
a 37 da L.R.F.            
No caso de se adquirir veículo através de consórcio, com empresa escolhida 
mediante licitação, deve o veículo ser alienado e, com seu produto, oferecer 
lances na assembleia do grupo. Lei 866/93, art.17, II, ”a” e ”b”.  ADIn n° 927-3. 
Lei complementar n° 101/00 (L.R.F.), arts. 29 III, 44, 30 a 37.            
TCM, 30.11.05 
 
RC nº 026/07 – Matrinchã  
EMENTA: Da necessidade de lei específica, avaliação prévia e licitação 
autorizando a alienação de bens imóveis pertencentes ao Poder Legislativo; 
para os bens móveis não há necessidade de autorização legislativa. Os bens 
móveis inservíveis do Legislativo devem ser repassados ao Executivo para que 
realize leilão ou doação, e os imóveis para que promova a licitação. O produto 
da alienação deverá ser registrado na receita do Poder Executivo. O 
produto da alienação não deve ser repassado à Câmara, pois sua única receita 
é o duodécimo, conforme o art. 29-A da C.F. Leilão. Lei nº 8666/93, art. 17. 
TCM, 02.05.07 
 

                                                                                                                                                             
Orçamentária Anual – LOA. Nesse contexto, embora haja obrigatoriedade de a LOA registrar a previsão de arrecadação, a mera 
ausência formal do registro dessa previsão, no citado documento legal, não lhes retira o caráter de orçamentárias, haja 
vista o art. 57 da Lei nº 4.320, de 1964, determinar classificar-se como receita orçamentária toda receita arrecadada que 
porventura represente ingressos financeiros orçamentários, inclusive se provenientes de operações de crédito, exceto: 
operações de crédito por antecipação de receita – ARO, emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e 
passivo financeiros. (Grifo nosso) 
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Portanto, o produto da alienação dos bens de capital pertencentes ao 

Município deve ser recolhido ao Tesouro Municipal e contabilizado pelo Poder 

Executivo, mesmo quando tais bens forem destinados a atender a Câmara Municipal. 

Salienta-se que, diversamente do que ocorre com as aplicações financeiras 

(classificadas como receitas correntes), o produto da alienação (leilão) de bens 

públicos possui natureza de receita de capital. 

Por fim, tal como ponderou a Unidade Técnica, apenas em relação à 

recomposição do patrimônio de uso da Câmara em razão do ressarcimento de bem 

segurado, na ocorrência de sinistro, este Tribunal de Contas admitiu que a receita 

resultante não fosse deduzida dos valores transferidos a título de duodécimo:       

 AC-CON nº 005/14 – Câmara Municipal de Luziânia  

EMENTA: Pode ser utilizado o valor ressarcido por seguradora, em decorrência 
de sinistro de bem móvel pertencente à Câmara, para a compra de outro bem, 
desde que seja usado para custear despesa de capital, e não despesa 
corrente, e observadas as normas sobre licitações. A receita de capital 
derivada de prêmio de seguro integra o patrimônio público e não pode ser 
deduzida das transferências a título de duodécimo, que é receita corrente. 
(Grifo nosso).   
 

Contudo, mesmo nesta hipótese, não houve alteração no posicionamento 

deste TCMGO, conforme se depreende no voto que motivou a decisão:  

[...] 
o Município, mediante leis e procedimentos específicos, destina um acervo de 
bens aos diversos órgãos, para o desempenho da sua atividade. No caso 
específico, a destinação objetivou dotar o Poder Legislativo de meios para 
exercer seu mister.   
Tais bens, embora pertencentes ao Ente federativo, acham-se vinculados ao 
desempenho de tarefas específicas relativas à função legiferante, auxiliando no 
suprimento de determinadas necessidades.  
Em consequência, referidos bens não poderiam simplesmente ser retomados e 
destinados a outras atividades, no Poder Executivo, sob o risco desvio da 
finalidade. A retomada se justificaria, por exemplo, uma vez cessada a 
necessidade que motivou a sua destinação ao órgão. 
    [...] 
Entretanto, vale relembrar que o não regresso do valor ao Poder Executivo ou 
a sua compensação nas verbas do repasse do duodécimo decorre mais da 
natureza do bem sinistrado e da sua afetação a uma determinada atividade. É 
evidente que, em escala maior, o “realizar despesas em nome próprio” deriva 
da harmonia entre poderes, porém o sujeito de direitos e obrigações é o 
Município, porque o Poder Legislativo não possui os atributos da personalidade 
jurídica.   
De outra parte, o “auferir receitas” não constitui uma regra derivada da 
realização de despesas, como se ao Poder Legislativo pudesse ser 
aplicado o inciso II do art. 5º da Carta Magna, permitindo-lhe fazer o que a 
lei não proíbe.   
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Na hipótese submetida à consulta, trata-se de excepcionalidade. Há de se 
lembrar que a Administração Pública está vinculada ao dever de fazer o 
que está expresso na lei, por força do art. 37, caput, da Carta Magna.  
É mister que se esclareça que o fato que modifica o patrimônio, na 
hipótese consultada, é permutativo. Não há acréscimo e sim a 
substituição do bem pelo seu valor em espécie, pelo que não se pode 
falar, necessariamente, em “auferir receitas”, pois a atividade 
arrecadadora é destinada ao Executivo. (Grifo nosso) 
 

 

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: 

I. 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; 

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

a) se mantenha o entendimento da RC n. 94/90 deste TCMGO, 

para responder que, tendo em vista o princípio da unidade de tesouraria evidenciado 

no art. 57 da lei 4.320/64 e a necessidade de se promover uma gestão de recursos que 

assegure disponibilidades suficientes para a execução orçamentária adequada à 

programação financeira (art. 8º da LRF e arts. 47 e seguintes da Lei nº 4.320/64), a 

receita advinda da remuneração de disponibilidades que estejam sob administração do 

Poder Legislativo, embora tenha sido gerada nesse poder, não pode ser retida em 

conta própria, devendo ser recolhida à conta do Tesouro municipal, de maneira a 

favorecer a realocação dos recursos financeiros de acordo com as necessidades de 

financiamento das ações e serviços públicos voltados à comunidade, em consonância 

com os princípios republicanos da legalidade, da indisponibilidade do interesse público 

e da eficiência; 

b) a receita advinda de aplicações financeiras (frutos sobrevindos dos 

valores transferidos por meio do duodécimo) não pertence à Câmara e, sim, ao erário 

municipal, devendo ser recolhida ao Tesouro. A contabilização e a transferência se 

fazem de forma extraorçamentária (intraorçamentária entre o Legislativo e o Executivo), 
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podendo ser o saldo compensado com o valor transferido por meio do duodécimo, na 

forma da Portaria STN nº 339/01. Sendo assim, o Legislativo realizará apenas 

registros extraorçamentários, registrando tanto o ingresso financeiro dos recursos 

provenientes das aplicações como a transferência ao Executivo, no momento do 

respectivo fato gerador, em atenção ao princípio da oportunidade. O Executivo, 

responsável pela incorporação dos recursos ao patrimônio público, deverá realizar o 

registro de uma variação patrimonial aumentativa sob o enforque patrimonial e, sob a 

perspectiva orçamentária, a inscrição do montante recebido sob a classificação de 

receita corrente patrimonial; 

c) a Lei Orçamentária Anual deverá prever a arrecadação da 

respectiva receita, em respeito ao princípio da Universalidade do Orçamento, porém, a 

mera ausência formal dessa previsão no citado documento legal não lhes retira o 

caráter de receitas públicas orçamentárias, conforme disposto no art. 57 c/c art. 3º da 

Lei no 4.320/1964;   

d) as receitas públicas de forma geral pertencem ao Estado, por 

conseguinte, a regra é que sejam recolhidas ao tesouro municipal. No que diz respeito 

às receitas advindas de alienação de bens de capital, o Tribunal já se posicionou nas 

Resoluções RC nº 041/03, RC n° 026/05 e RC nº 026/07, cujos entendimentos se 

mantêm.  

 

II – VOTO REVISOR 

 

Por se tratar de autos em que a instrução técnica já se encontra 

concluída, com minudentes manifestações da SAP, MPC e do Relator, cujas questões 

preliminares de admissibilidade restam pacificadas, as acolho nos termos então 

propostos, todavia, passo a funcionar como Revisor no presente feito apresentando 

voto divergente25 do Relator quanto ao mérito. 

                                                 
25 Art. 51. Na fase de discussão, qualquer Conselheiro ou Conselheiro Substituto convocado ou o representante do Ministério 
Público de Contas poderá pedir vista do processo, justificando o pedido, passando, no caso dos dois primeiros, a funcionar como 
revisor, apresentando seu voto revisor na sessão seguinte, por escrito, bem como disponibilizá-lo na rede antes de findo o prazo de 
publicação da pauta, salvo no caso de acompanhar o voto do relator, quando poderá ser proferido oralmente na sessão. - Redação 
dada pela RA nº 331/2013, art. 1º 
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Assim, acolhendo integralmente o posicionamento da Secretaria de 

Contas Mensais de Gestão deste TCMGO no tocante ao mérito da matéria em análise, 

adoto como razão de decidir os fundamentos expostos no Certificado n. 30/2020, 

visando, sobretudo, estimular uma melhor gestão dos recursos públicos destinados às 

Câmaras municipais.  

No âmbito deste TCMGO não há divergência quanto à possibilidade de 

permitir a aplicação dos recursos transferidos à Câmara na forma de duodécimos, 

restando posicionamento acerca de quem se destinam estes recursos.  

Ao enfrentar a questão na RC nº 094/90, este TCMGO entendeu que 

lucros auferidos em razão das aplicações financeiras pertenceriam à Fazenda Pública 

Municipal, pois a Câmara não possui receita própria. Neste sentir, inclusive, foi 

proposto o voto do Relator que ora divergimos.  

Todavia, este posicionamento adotado na mencionada RC nº 094/90 vem 

sendo relativizado no TCMGO. A vedação à percepção de recursos de origem diversa 

daquela advinda do repasse a título de duodécimo foi afastada quando se apreciou a 

alienação da folha de pagamento da Câmara Municipal, de acordo com a redação da 

RC nº 007/10 – Câmara de Ipameri26:  

RC Nº 007/10 – Câmara Municipal de Ipameri  
EMENTA: Da obrigatoriedade da administração de licitar a venda da 

folha de pagamento dos servidores, mesmo havendo banco oficial interessado. 
Pela possibilidade de banco oficial permanecer no Órgão até o final do 
contrato, quando a administração deverá realizar licitação. Pela possibilidade 
de firmatura de convênio entre a Câmara e a Prefeitura, prevendo que os 
recursos advindos da venda da folha sejam depositados em conta específica 
do Executivo. Pela possibilidade de contabilização dos recursos advindos 
da licitação como receita própria da Câmara, no entanto pela 
impossibilidade da realização de despesas em valores que ultrapassem o 
teto estabelecido no art. 29-A da CF. Pela possibilidade de recebimento de 
bem, advindo da venda da folha de pagamentos. Pela impossibilidade de 
repasse, pelo Executivo, do duodécimo acrescido dos valores advindos da 
venda da folha de pagamento da Câmara, em razão de ultrapassar o limite 
estabelecido no art. 29-A da CF. (Grifo nosso) 

  

                                                 
26 No que pese a falta de menção expressa, entende-se que o posicionamento adotado por este Tribunal de Contas no 

enfrentamento do tema na RC 007/10, em 17/03/10, substitui o entendimento anteriormente adotado pela RC 039/09, de 

18.11.09.  
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Da mesma forma, na hipótese de recolhimento da taxa de inscrição em 

concurso público, nos termos do Acórdão AC-CON nº 016/19 – Câmara de Cachoeira 

Dourada, este TCMGO posicinou-se:  

AC-CON nº 016/19 – Câmara de Cachoeira Dourada  
EMENTA: A Câmara Municipal pode recolher os valores de taxas de 

inscrição de concurso público para provimento de cargos do seu quadro de 
pessoal, sendo vedada a criação de conta especial. A correlação entre a 
receita e a despesa, de fonte/destinação, no caso, não caracteriza vinculação.  
Os valores despendidos pela Câmara, até o limite dos valores obtidos 
com inscrições não devem incidir no limite total de despesa previsto no 
art. 29-A, caput, da Constituição Federal; caso o gasto ultrapasse o 
arrecadado, será incluído no cálculo do art. 29-A. O valor excedente entre o 
recolhimento e as despesas deverá ser recolhido ao Poder Executivo. As 
receitas decorrentes das inscrições não devem ser computadas como repasse 
de duodécimo por parte do Poder Executivo.  A receita arrecadada pela 
Câmara em sua conta própria tem natureza de receita orçamentária 
corrente do município e deve ser contabilizada pelo Poder Legislativo; a 
previsão da receita deve guardar a mesma fonte/destinação de recursos que a 
execução da despesa. (Grifo nosso) 

 

Com efeito, transcorridos trinta anos após a RC nº 094/90, este TCMGO 

passou a entender que a questão referente ao registro da receita pelo Legislativo 

Municipal depende de uma avaliação sistêmica, na qual se contraequilibram aspectos 

fáticos, jurídicos, financeiros, orçamentários e contábeis.  

Parece ser este o caso. O Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco 

– TCE-PE –, compatibilizando-se com os aspectos fáticos, jurídicos, financeiros, 

orçamentários e contábeis atinentes ao caso em tese posto à análise, assim se 

posicionou:  

VISTOS, relatados e discutidos os autos do Processo TCE-PE nº 
1600926-5, ACORDAM, à unanimidade, os Conselheiros do Tribunal de Contas 
do Estado, nos termos do voto da Relatora, que integra o presente Acórdão,  

CONSIDERANDO que a Consulta formulada pelo interessado atende 
aos pressupostos de admissibilidade previstos nos artigos 198 e 199 do 
Regimento Interno deste Tribunal de Contas (Resolução TC n° 15/2010);  

CONSIDERANDO as deliberações de Consultas pretéritas do Tribunal 
de Contas do Estado de Pernambuco que abordam questões similares 
(Processos TCE-PE nº 0701654-2, TCE-PE nº 1002806-7, TCE-PE nº 
1105250-8, TCE-PE nº 1302005-5 e TCE-PE nº 1501735-7);  

CONSIDERANDO os termos do Parecer do Ministério Público de Contas 
MPCO nº 308/2016, Em CONHECER da presente consulta e, no mérito, 
RESPONDER ao consulente nos seguintes termos:  

1. As Câmaras Municipais podem realizar a aplicação financeira das 
suas disponibilidades de caixa, desde que não interfira no cumprimento das 
suas obrigações financeiras, que não afronte o princípio do equilíbrio 
orçamentário e que observe as condições de proteção e prudência financeiras;  
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2. Em respeito aos princípios constitucionais da separação e da 
autonomia dos poderes, a receita fruto dos recursos auferidos com 
aplicações financeiras pertence ao Legislativo.  

3. A existência de saldo financeiro na Câmara de Vereadores resultante 
de rendimentos financeiros não enseja devolução ou compensação. Porém, 
mediante lei municipal que assim autorize, poderá o Poder Executivo descontar 
do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo os referidos saldos 
existentes no final do exercício, em conformidade com os princípios do 
equilíbrio orçamentário e da eficiência, principalmente no que concerne à 
otimização da administração financeira das contas do município. (Grifo nosso) 
(Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco – TCE-PE, Processo nº 
1600926-5, Relatora: Conselheira Teresa Duere). 

 

Após avaliar a questão então posta, o TCE-PE decidiu que os recursos 

percebidos por meio da exploração econômica do capital investido pertencem ao 

Legislativo, reverenciando, assim, o interesse na manutenção das aplicações 

financeiras em busca da percepção da correspondente vantagem econômica, conforme 

se apreende no voto condutor da decisão transcrita: 

De fato, pode-se constatar a lógica do raciocínio da CCE, pois, se a 
destinação orçamentária da receita originária auferida extraordinariamente (já 
que não é essa a atividade-fim do órgão legislativo) pela Câmara de 
Vereadores não fosse por ela definida, mas pelo Poder Executivo, não haveria 
interesse em auferi-la. No entanto, poderá o Poder Legislativo acordar com o 
Poder Executivo quanto à destinação da receita, por lei municipal, inclusive 
durante o processo orçamentário. A utilização dos recursos disponíveis, em 
termos financeiros, na Câmara Municipal, deverá obedecer ao que fixa a Lei 
Orçamentária Anual ou à lei de créditos adicionais. 

 

Considerando a evolução dos posicionamentos desta Corte de Contas, 

conclui-se que, na inexistência de lei local que determine a devolução dos recursos 

advindos das aplicações financeiras realizadas pela Câmara, tais rendimentos podem 

ser mantidos pelo Legislativo Municipal para o cumprimento das obrigações contraídas 

em razão de sua execução orçamentária.  

No entanto, ainda que se admita a percepção dos frutos dos 

investimentos eventualmente realizados, é importante destacar que as despesas da 

Câmara deverão obedecer ao orçamento vigente.  

A Lei Orçamentária Anual, instrumento destinado a definir o orçamento do 

município, estima as receitas do exercício e fixa as despesas do ente. Por evidente, no 

momento em que a lei é elaborada, não existe certeza quanto ao montante a ser 

arrebanhado a título de receita, daí o caráter estimado da futura arrecadação. As 
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despesas, contudo, devem ser fixadas, assentadas e definidas, observando-se os 

demais instrumentos de planejamento (Lei de Diretrizes Orçamentária e Plano 

Plurianual). No caso do Poder Legislativo, as despesas devem ser estabelecidas de 

acordo com as necessidades de manutenção da Câmara Municipal.  

Adicionalmente, a Constituição Federal impõe outro limitador, definindo 

um teto para os gastos da Câmara Municipal. Dispõe o referido mandamento 

constitucional: 

 Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, 
incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não 
poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita 
tributária e das transferências previstas no § 5 o do art. 153 e nos arts. 158 e 
159, efetivamente realizado no exercício anterior: (Grifo nosso). 

 

Sobre o tema, José Afonso da Silva tece os seguintes comentários: 

Esses limites são estabelecidos para coibir abusos, que não raro 
ocorrem na previsão orçamentária que o próprio Poder Legislativo estabelece, 
sem possibilidade de o Poder Executivo fazer cortes. Os limites são fixados em 
percentuais proporcionais à variação populacional dos Municípios [...] 

 

A Carta Maior, no dispositivo transcrito, garante o controle sobre os 

dispêndios do Legislativo Municipal, independentemente do valor aprovado por meio 

das leis orçamentárias ou autorizado por meio de créditos adicionais, incidindo 

nomeadamente sobre a despesa, não sobre a receita. O destinatário do art. 29-A, 

caput, é o próprio gestor da Câmara Municipal, pois a ele não se permite autorizar a 

realização de despesa em valor superior ao limite estabelecido.  

Por opção do constituinte, o art. 29-A cria, mais adiante, uma dupla 

contenção para a realização do orçamento instituído para a Câmara Municipal, 

adicionando também vedação com relação à transferência de receita em montante 

superior aos valores designados pelo referido artigo, nos termos do §2º, I, do art. 29-A. 

Aqui a norma não se direciona ao gestor da Câmara, mas sim ao Prefeito Municipal, a 

quem não se permite autorizar a realização de repasse que supere os limites 

estabelecidos, definindo, inclusive, que tal ato constitui-se em crime de 

responsabilidade do Chefe do Executivo Municipal. 
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Assim, ainda que a Câmara conte com outra fonte de receita corrente 

própria, resultando em disponibilidade diversa daquela advinda das transferências por 

meio de duodécimo27, por força constitucional, o orçamento destinado às despesas 

ordinárias da Câmara Municipal não poderá, via de regra, ser realizado em montante 

superior ao definido pelo art. 29-A da Constituição Federal.  

Interpretação semelhante foi adotada por este TCMGO na RC Nº 007/10, 

quando da avaliação da alienação da folha de pagamento.   

Quanto à natureza da receita advinda de aplicações financeiras, trata-se 

de receita pública, concretizada na forma de resultado da exploração econômica do 

patrimônio. São frutos sobrevindos dos valores transferidos por meio do duodécimo, 

sob a administração e responsabilidade do gestor da Câmara.  

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP/STN – 

especifica as duas formas de registros dos ingressos financeiros, sob a ótica do 

orçamento28: 

Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do 
Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas 
orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros 
para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas 
entradas compensatórias. 

 

Adiante, o MCASP expande o tema, apresentando as seguintes 

conceituações: 

Ingressos Extraorçamentários 
Ingressos extraorçamentários são recursos financeiros de caráter 

temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Sua devolução não se 
sujeita a autorização legislativa, portanto, não integram a Lei Orçamentária 
Anual (LOA). Por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis, os 
ingressos extraorçamentários, em geral, não têm reflexos no Patrimônio 
Líquido da Entidade. 

São exemplos de ingressos extraorçamentários: os depósitos em 
caução, as fianças, as operações de crédito por antecipação de receita 
orçamentária (ARO), a emissão de moeda, e outras entradas compensatórias 
no ativo e passivo financeiros. 

 
Receitas Orçamentárias  
São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o 

exercício e que aumentam o saldo financeiro da instituição. Instrumento por 

                                                 
27 Art. 168 da Constituição Federal. 
28 Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP/STN – p. 31. 
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meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas 
orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e 
ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e 
demandas da sociedade.  

 

O art. 11 da Lei 4.320/64, por seu turno, classifica as receitas 

orçamentárias, nos seguintes moldes: 

Art. 11 - A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: 
Receitas Correntes e Receitas de Capital 

§ 1º - São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, 
patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as 
provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito 
público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em 
Despesas Correntes.  

O Manual de Demonstrativo Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional – 

MDF/STN, ao definir as instruções de preenchimento do Demonstrativo da Receita 

Corrente Líquida, (parte integrante do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 

RREO), especifica o modo de registro desse tipo de receita: 

 
Receita Patrimonial  
Registra os recursos decorrentes da fruição do patrimônio mobiliário e 

imobiliário do ente público, tais como recursos provenientes da exploração do 
patrimônio imobiliário do ente federativo; receitas decorrentes de valores 
mobiliários; receitas decorrentes da delegação de serviços públicos, mediante 
Concessão, Permissão ou Autorização, para o setor privado ou outros entes 
estatais prestarem tais serviços; receitas originadas da exploração de recursos 
naturais; as receitas originadas com a exploração do patrimônio intangível; 
receitas decorrentes da cessão de direitos, bem como as receitas patrimoniais 
não classificadas nos itens anteriores, inclusive receitas de aluguéis de bens 
móveis. Essa linha deverá ser desdobrada em “Rendimentos de Aplicação 
Financeira” e “Outras Receitas Patrimoniais” para que seja possível a 
elaboração do cálculo da “Receita de Arrecadação Própria”, conforme conceito 
previsto na Lei Complementar 156/2016. (Grifo nosso) 
 

Logo, as receitas auferidas por meio das aplicações financeiras devem 

ser classificadas como RECEITAS CORRENTES PATRIMONIAIS.  

Com isso, seu registro e sua forma de incorporação ao patrimônio público 

ficam dependentes da legislação local29, desdobrando-se nas seguintes hipóteses: 

                                                 
29 O município rege-se por sua Lei Orgânica, nos termos do art. 29 da Constituição Federal.   
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Caso haja previsão legal para a restituição do recurso, os valores 

percebidos a título de rendimento devem ser restituídos ao Executivo no prazo 

estabelecido pela legislação local. Neste caso, a contabilização e a transferência se 

fazem de forma extraorçamentária (intraorçamentária) entre o Legislativo e o Executivo, 

podendo ser o saldo compensado com o valor transferido por meio do duodécimo, na 

forma da Portaria STN nº 339/01. Sendo assim, o Legislativo realizará apenas registros 

extraorçamentários, registrando tanto o ingresso financeiro dos recursos provenientes 

das aplicações como a transferência ao Executivo, no momento do respectivo fato 

gerador, em atenção ao princípio da oportunidade. O Executivo, responsável pela 

incorporação dos recursos ao patrimônio público, deverá realizar o registro de uma 

variação patrimonial aumentativa sob o enforque patrimonial e, sob a perspectiva 

orçamentária, a inscrição do montante recebido na forma de receita corrente 

patrimonial.  

Em sentido oposto, caso a legislação local não determine o retorno dos 

recursos ao Tesouro Municipal, o produto da aplicação financeira poderá permanecer 

sob a posse do Legislativo Municipal, na conta destinada ao depósito do duodécimo, 

sendo vetada a criação de caixa especial. Vale aqui resgatar o conceito atribuído ao 

princípio da unidade de tesouraria, defendido pela doutrina de Machado Júnior: 

A lei estabelece a unidade de tesouraria, isto é, o recolhimento de todas as 

receitas das entidades governamentais sujeitas a estas normas será 

centralizado em uma só caixa, fornecendo um todo e vedando a utilização de 

caixa especial para cada espécie de receita e, consequentemente, a sua 

vinculação a uma despesa, com a exclusão, evidentemente, das que 

originalmente já fluem vinculadas a objetivos específicos como os convênios e 

as transferências voluntárias, que, neste caso, constituem as chamadas caixas 

especiais, como se conceituam também os fundos especiais, de que tratam 

essa lei.  

[...]  

As mudanças introduzidas pela Constituição do Brasil, em seu art. 74, indicam 

que o princípio da Unidade de Tesouraria deve ser observado em cada um 

dos Poderes, já que o exercício de controle interno se estende também às 

receitas. Na verdade, o que a lei estabelece pelo artigo comentado é uma 

forma de gestão de recursos financeiros que, tradicionalmente, é conhecida por 

Caixa Única30. (Grifo nosso) 

 

                                                 
30 MACHADO JR., José Teixeira. A lei 4.320 comentada. 32ª edição. Rio de Janeiro: IBAM, 

2008.  
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Portanto, o registro patrimonial poderá ser realizado pela Câmara 

Municipal, incorporando o valor angariado ao patrimônio público destinado à 

manutenção da Câmara Municipal. Desta forma, sob o prisma orçamentário, na 

qualidade de receita corrente patrimonial, o registro poderá ser realizado pelo 

Legislativo para posterior consolidação, observando os limites para a respectiva 

despesa no orçamento municipal, nos termos já expostos, visto que a execução 

orçamentária não poderá ultrapassar o limite definido pelo art. 29-A da Constituição 

Federal. 

  

Por serem receitas orçamentárias, devem constar na Lei Orçamentária 

Anual, em função do princípio da Universalidade do Orçamento. Ressalta-se, contudo, 

que eventual ausência formal na Lei do Orçamento não corrompe sua natureza de 

receita pública, como bem observa o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público – MCASP/STN: 

Essas receitas pertencem ao Estado, transitam pelo patrimônio do Poder 
Público e, via de regra, por força do princípio orçamentário da universalidade, 
estão previstas na Lei Orçamentária Anual – LOA.  

Nesse contexto, embora haja obrigatoriedade de a LOA registrar a 
previsão de arrecadação, a mera ausência formal do registro dessa 
previsão, no citado documento legal, não lhes retira o caráter de 
orçamentárias, haja vista o art. 57 da Lei nº 4.320, de 1964, determinar 
classificar-se como receita orçamentária toda receita arrecadada que 
porventura represente ingressos financeiros orçamentários, inclusive se 
provenientes de operações de crédito, exceto: operações de crédito por 
antecipação de receita – ARO, emissões de papel moeda e outras entradas 
compensatórias no ativo e passivo financeiros. 

(Grifo nosso) 

 

No que tange aos demais questionamentos levantados pelo consulente, 

salienta-se que, diversamente do que ocorre com as aplicações financeiras 

(classificadas como receitas correntes), o produto da alienação (leilão) de bens 

públicos colocados à disposição da Câmara Municipal possui natureza de receita de 

capital. Com relação a estes recursos, este Tribunal de Contas já tem posicionamento 

firmado, continuamente reiterado, como se apreende das decisões abaixo 

colacionadas: 

 RC nº 041/03 – Bom Jardim de Goiás 
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Aquisição de imóvel pela Câmara, com recurso do duodécimo. O bem 
deverá ser incorporado ao patrimônio municipal. No caso de alienação desse 
imóvel, a receita vai para o Executivo. Da modalidade de ato administrativo 
usado pelo Executivo para ceder imóvel para uso da Câmara. Não pode o 
Vereador propor projetos de leis que gerem despesas aos cofres municipais 
(concessão de bolsas de estudo, construção de pontos), por ser de iniciativa 
privativa do prefeito.                 

RC 001/01, 069/92, 019/02, 032/94, 056/95, 053/96, 082/98 e 058/00.                 
TCM, 26.11.03 
 
RC n° 026/05 – Inaciolândia            
EMENTA: Câmara Municipal. Alienação de Veículos. Possibilidade, 

desde que respeitados o caput do art. 17, e do inciso II, “a” e “b” da Lei n° 
8.666/93: Existência de interesse público justificado, avaliação prévia e 
licitação.            Permuta de veículo usado por outro. Possibilidade, desde que 
observadas as cautelas legais descritas nesta Resolução. No caso de 
Alienação, os recursos obtidos deverão ser recolhidos aos cofres do 
Tesouro Municipal, por não ter a Câmara receita orçamentária própria. 
Princípio da unidade de tesouraria.           Tanto o financiamento quanto o 
consórcio são considerados operações de crédito pela L.R.F., art. 29, III. 
Observar os arts. 30 a 37 da L.R.F.            

No caso de se adquirir veículo através de consórcio, com empresa  
escolhida mediante licitação, deve o veículo ser alienado e, com seu produto, 
oferecer lances na assembleia do grupo. Lei 866/93, art.17, II, ”a” e ”b”.  ADIn 
n° 927-3. Lei complementar n° 101/00 (L.R.F.), arts. 29 III, 44, 30 a 37.            

TCM, 30.11.05 
 
RC nº 026/07 – Matrinchã  
EMENTA: Da necessidade de lei específica, avaliação prévia e licitação 

autorizando a alienação de bens imóveis pertencentes ao Poder Legislativo; 
para os bens móveis não há necessidade de autorização legislativa. Os bens 
móveis inservíveis do Legislativo devem ser repassados ao Executivo para que 
realize leilão ou doação, e os imóveis para que promova a licitação. O produto 
da alienação deverá ser registrado na receita do Poder Executivo. O 
produto da alienação não deve ser repassado à Câmara, pois sua única receita 
é o duodécimo, conforme o art. 29-A da C.F. Leilão. Lei nº 8666/93, art. 17. 
TCM, 02.05.07 
 

Apenas em relação à recomposição do patrimônio de uso da Câmara em 

razão do ressarcimento de bem segurado, na ocorrência de sinistro, este Tribunal de 

Contas admitiu que a receita resultante não fosse deduzida dos valores transferidos a 

título de duodécimo:       

 AC-CON nº 005/14 – Câmara Municipal de Luziânia  

EMENTA: Pode ser utilizado o valor ressarcido por seguradora, em 
decorrência de sinistro de bem móvel pertencente à Câmara, para a compra de 
outro bem, desde que seja usado para custear despesa de capital, e não 
despesa corrente, e observadas as normas sobre licitações. A receita de 
capital derivada de prêmio de seguro integra o patrimônio público e não 
pode ser deduzida das transferências a título de duodécimo, que é receita 
corrente. (Grifo nosso).   
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Contudo, mesmo nesta hipótese, não houve alteração no posicionamento 

deste TCMGO, conforme se observa no voto que motivou a decisão:  

    [...] 
o Município, mediante leis e procedimentos específicos, destina um 

acervo de bens aos diversos órgãos, para o desempenho da sua atividade. No 
caso específico, a destinação objetivou dotar o Poder Legislativo de meios para 
exercer seu mister.   

Tais bens, embora pertencentes ao Ente federativo, acham-se 
vinculados ao desempenho de tarefas específicas relativas à função 
legiferante, auxiliando no suprimento de determinadas necessidades.  

Em consequência, referidos bens não poderiam simplesmente ser 
retomados e destinados a outras atividades, no Poder Executivo, sob o risco 
desvio da finalidade. A retomada se justificaria, por exemplo, uma vez cessada 
a necessidade que motivou a sua destinação ao órgão. 

    [...] 
Entretanto, vale relembrar que o não regresso do valor ao Poder 

Executivo ou a sua compensação nas verbas do repasse do duodécimo 
decorre mais da natureza do bem sinistrado e da sua afetação a uma 
determinada atividade. É evidente que, em escala maior, o “realizar despesas 
em nome próprio” deriva da harmonia entre poderes, porém o sujeito de 
direitos e obrigações é o Município, porque o Poder Legislativo não possui os 
atributos da personalidade jurídica.   

De outra parte, o “auferir receitas” não constitui uma regra derivada da 
realização de despesas, como se ao Poder Legislativo pudesse ser aplicado o 
inciso II do art. 5º da Carta Magna, permitindo-lhe fazer o que a lei não proíbe.   

Na hipótese submetida à consulta, trata-se de excepcionalidade. Há de 
se lembrar que a Administração Pública está vinculada ao dever de fazer o que 
está expresso na lei, por força do art. 37, caput, da Carta Magna.  

É mister que se esclareça que o fato que modifica o patrimônio, na 
hipótese consultada, é permutativo. Não há acréscimo e sim a 
substituição do bem pelo seu valor em espécie, pelo que não se pode 
falar, necessariamente, em “auferir receitas”, pois a atividade 
arrecadadora é destinada ao Executivo. (Grifo nosso) 

 

Diante do exposto, acolhendo a manifestação da Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão, voto no sentido de que seja adotado o Acórdão no seguinte sentir: 

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; 

RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 

1. Não havendo previsão legal para a restituição dos lucros auferidos com 

as aplicações financeiras, pode a Câmara Municipal manter a posse sobre tais 

recursos, utilizando-os para o cumprimento de suas despesas orçamentárias, previstas 

originalmente na Lei Orçamentária Anual ou incluídas por meio de Decreto de abertura 
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de créditos adicionais, observando, em qualquer caso, os limites estabelecidos no art. 

29-A da Constituição Federal;  

2. A Lei Orçamentária Anual deverá prever a arrecadação da respectiva 

receita, em respeito ao princípio da Universalidade Orçamentária, porém, a mera 

ausência formal dessa previsão no citado documento legal não lhes retira o caráter de 

receitas públicas orçamentárias. As receitas percebidas em razão das aplicações 

financeiras são classificadas como receitas correntes patrimoniais e, caso sejam 

arrecadadas e utilizadas pela Câmara Municipal, devem ser contabilizadas pelo 

Legislativo para posterior consolidação;  

3. No que diz respeito às receitas advindas de alienação de bens de 

capital, o Tribunal já se posicionou nas Resoluções RC nº 041/03, RC n° 026/05 e RC 

nº 026/07, cujos entendimentos se mantêm. 

É o voto. 

 

Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, em Goiânia, 18 de setembro de 2020. 

                                   

Joaquim Alves de Castro Neto 
Conselheiro Revisor 

 


