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DECRETO N.º 2.735/2022 
 
 
 

DE 25 DE ABRIL DE 2022. 
 
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR AO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 2022 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 
ESTADO DE MINAS GERAIS, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E DE 
ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.º 2.720, 
DE 05/04/2022 E, 
 
CONSIDERANDO que o Convênio de Saída 

nº 1261000314/2022/SEE tem como objeto a mútua cooperação entre Estado e Município 
para atendimento à rede municipal, por meio de transferência de recurso financeiro estadual, 
destinado à execução de obras nas escolas da rede municipal, no âmbito do programa, 
consoante o previsto no § 2º, do art. 211 da Constituição da República. Serão beneficiadas 
com a obra objeto deste convênio a seguinte escola: Escola Municipal Cônego Romeu 
Moreira Maia, conforme Plano de Trabalho, devidamente aprovado pelo(a) CONCEDENTE, e 
que: 

I. A Cláusula Quarta – dos recursos financeiros, 
dispõe sobre recursos financeiros para a execução do objeto: para a execução do objeto deste 
Convênio de Saída serão alocados recursos no valor total de R$ 572.825,09 (quinhentos e setenta e 
dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e nove centavos) a título de repasse do Tesouro do Estado a 
ser realizado pelo Concedente; 

II. A Subcláusula 2ª da Cláusula Quarta, A 
liberação de recursos pelo(a) Concedente ocorrerá mediante a 
observação do Cronograma de Desembolso e da legislação eleitoral, bem como a verificação da 
efetiva disponibilidade financeira e da adimplência e regularidade do(a) Convenente, conforme art. 35 
da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015; 

III. A Cláusula Quinta – da Dotação Orçamentária, 
dispõe que os recursos financeiros a serem repassados pelo(a) Concedente correrão à conta da 
dotação orçamentária nº 1261.12.361.106.4303 0001 444042-01 Fonte 0.10.1 e/ou 0.23.1, consignada 
no Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o presente exercício;  

 
CONSIDERANDO que a receita arrecadada 

do referido Convênio será classificada na fonte de recursos 171.00 – Transferências do 
Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação, e que 
para o exercício financeiro de 2022 foi previsto na Lei Orçamentária Anual o montante de R$ 
1.728.427,50 (um milhão, setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais, 
cinquenta centavos). 
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CONSIDERANDO a aprovação da Lei 2.720 
de 05 de abril de 2022, no valor de R$ 1.093.658,42 (um milhão, noventa e três mil, 
seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e dois centavos) que tem como fonte de 
recurso o excesso de arrecadação pela tendência, tendo sido efetivado o valor arrecadado no 
importe de R$ 520.833,33 (quinhentos e vinte mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três 
centavos); 

 
CONSIDERANDO a necessidade da 

regulamentação, por Decreto, da Lei 2.720 de 05 de abril de 2022, em decorrência dos 
Convênio de Saída nº 1261000314/2022/SEE, que estabelecem a obrigatoriedade de 
Processo Licitatório; 

 
CONSIDERANDO que é irregular a abertura 

de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação sem a comprovação do 
respectivo recurso financeiro; 

 
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas 

do Estado de Minas Gerais tem manifestado, por Pareceres, quanto ao procedimento a ser 
realizado quando se tratar de abertura de crédito adicional suplementar, por excesso de 
arrecadação pela tendência, em caso de Contrato de Repasse com órgãos do Governo 
Federal: 

I. (...) “Foi aberto crédito suplementar por meio do 
Decreto nº 382/15 por excesso de arrecadação no valor de R$20.321,12, considerando o Convênio 
assinado junto ao Ministério do Turismo. (...) com base nas consultas do TCE/MG n. 873706 e 898438, 
o tribunal demonstra entendimento que a partir do momento em que o termo de convênio é assinado já 
constitui tendência ao excesso de arrecadação.”1 

II. (...)Apesar da tendência de excesso de 
arrecadação não ter sido concretizada, verifica-se que conforme Comparativo da Despesa Fixada com 
a Executada a respectiva despesa não foi executada, permanecendo todo o valor como saldo a 
empenhar. 

III. (...)- Fonte 122: aponta que foi aberto crédito 
especial por meio do Decreto nº 388/15 por excesso de arrecadação no valor de R$1.201.737,61, 
tendo em vista o Termo de Compromisso nº 32.678 firmado junto ao Ministério da Educação. Ressalta 
que a tendência de excesso de arrecadação não se concretizou, todavia, conforme Comparativo da 
Despesa Fixada com a Executada constata-se que não foi executada nenhuma despesa, 
permanecendo todo o valor como saldo a empenhar. 

IV. (...)Também assevera que foi aberto crédito 
especial por meio do Decreto nº 371/15 por excesso de arrecadação no valor de R$100.000,00, 
considerando o Convênio assinado junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política 
Urbana e Gestão Metropolitana. Apesar da tendência de excesso de arrecadação não ter sido 
concretizada, verifica-se que conforme Comparativo da Despesa Fixada com a Executada a respectiva 
despesa não foi executada, permanecendo todo o valor como saldo a empenhar. 

V. (...) Analisou, a Unidade Técnica, fl. 72, que “é 
correta a utilização do excesso de arrecadação de convênios”, igualmente preconizado no art. 43, 
inciso II, § 1º, da Lei nº 4.320/1964, como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, ainda 
que o excesso estimado no momento da abertura dos créditos não se concretize em excesso de 

 
1 1 https://tcnotas.tce.mg.gov.br/TCJuris/Nota/BuscarArquivo/1417342 acesso em 02/02/2020 
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arrecadação real, isto é, mesmo que não haja saldo positivo, de natureza financeira, das diferenças de 
arrecadação acumuladas mês a mês.2 

VI. (...) Dessa forma, embora possa haver alguma 
dificuldade de interpretação na utilização da nomenclatura “excesso de arrecadação de convênios”, tal 
acepção se afigura adequada para definir os recursos orçamentários, oriundos de convênio, que 
servirão como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais, ainda que não haja 
efetivamente, no exercício, arrecadação de receita superior à prevista. 

VII. Não havendo previsão originária na LOA, ou 
sendo essa insuficiente quanto à estimativa de receitas de convênios e à projeção das despesas para o 
cumprimento de seus objetos, a fonte de recursos a ser utilizada para a abertura dos créditos 
adicionais, especiais ou suplementares, deve ser o excesso de arrecadação estimado, conforme 
definido na parte final do § 3º do art. 43, da Lei n° 4.320/64. Ressalte-se que no momento da abertura 
do crédito adicional, conquanto não seja possível falar em excesso de arrecadação real, já é possível 
falar de excesso, como tendência do exercício, até o limite dos valores transferidos em virtude dos 
convênios celebrados, justamente em face do planejamento orçamentário, que tem como pressuposto 
lógico a efetiva arrecadação de toda a receita estimada originariamente na LOA. Dessa forma, a fonte 
de recursos (de natureza orçamentária) para a abertura dos créditos adicionais destinados à realização 
dos convênios será o “excesso de arrecadação”, ainda que essa tendência não venha a se concretizar 
em excesso real no exercício, ou seja, ainda que não haja saldo positivo, de natureza financeira, das 
diferenças de arrecadação acumuladas mês a mês.  

VIII. (...) Em face do exposto, respondo à consulta 
formulada para concluir que, nas transferências voluntárias de outras entidades políticas, é correta a 
utilização do “excesso de arrecadação de convênios” (art. 43, inciso II, § 1º da Lei 4320/64) como fonte 
de recursos para abertura de créditos adicionais, ainda que o excesso estimado no momento da 
abertura dos créditos não se concretize em excesso de arrecadação real; 

 
DECRETA: 

 
Art. 1.º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do município, 

para o exercício vigente de 2022, no valor total de R$ 572.825,09 (quinhentos e setenta e dois 
mil, oitocentos e vinte e cinco reais e nove centavos), distribuídos na seguinte dotação 
orçamentária: 

 
Dotação Red Descrição Fonte Valor 

02.04.12.361.0018.2.116-4490.51.00 172 Obras e instalações 171 572.825,09 
TOTAL 572.825,09 

 
Art. 2.º Constituem recursos para ocorrer com as despesas previstas no artigo 1.º 

o excesso de arrecadação pela tendência (inciso II do § 1.º e § 3.º do Art. 43 da Lei Federal 
4320/64). 

 
Art. 3.º O Convênio de Saída nº 1261000314/2022/SEE possui destinação 

específica pelo que o excesso na arrecadação dessa natureza não pode ser utilizado para 
acobertar a execução de outro, e vice-versa. Por conseguinte, o excesso de arrecadação 
deve ser apurado para esse Convênio, de forma individualizada. 

 
Art. 4.º Fica proibida a abertura de crédito adicional suplementar por redução 

orçamentária na dotação aberta por excesso de arrecadação deste Decreto. 
 

2 https://tcnotas.tce.mg.gov.br/TCJuris/Nota/BuscarArquivo/1463375 
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Art. 5.º Ao final de cada bimestre a Secretaria de Planejamento deverá apresentar 

relatório da execução orçamentária e financeira da dotação em estudo, constando entre 
outros: valor efetivamente arrecadado pelo excesso de arrecadação; valor a arrecadar; 
despesa empenhada; liquidada; paga; saldo financeiro.  

 
Art. 6.º Fica proibida a execução da despesa sem a efetiva arrecadação. 
 
Art. 7.º Ao final do exercício financeiro de 2022 o valor empenhado não poderá 

ser superior ao valor do excesso de arrecadação efetivamente realizado, sob pena de rejeição 
das contas do Município. 

 
Art. 8.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Prefeitura Municipal de Coqueiral, 25 de abril de 2022. 

 
 
 

ROSSANO DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 


