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NOTA TÉCNICA-AMM 

 

ASSUNTO: Contabilização e Destinação dos recursos do Auxílio Financeiro aos 

Municípios-AFM com base na MP nº 938/2020 e na LC Nº173/2020. 

A Associação Mato-Grossense de Municípios-AMM, com o intuito de orientar os Municípios 

editou em 02/06/2020 a Nota Técnica/AMM-Lei Complementar nº 173/2020 “LRF versão Covid-19” na 

qual tratou-se do Programa Federativo de Enfrentamento à Pandemia Coronavirus SARS-COV-2 

como um todo, ou seja: nos seus aspectos Econômico (dívidas), Financeiro (auxílio), Fiscal (resultados 

fiscais) e Orçamentário.  

Devida à complexidade do assunto e a grande demanda de nossos associados, vimos a 

necessidade de elaborar uma outra nota a qual trataremos da execução orçamentária e  financeira dos 

recursos do AFM. Por força da LC nº 173/2020, foram creditados na conta corrente do FPM dos 

Municípios, no dia 09/06/2020, os seguintes valores : 

 

Fonte: Site: BB.com.br – Distribuição de Arrecadação Federal- DAF 
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 O recurso “AUX FI M 39 I e 39 II”, Auxílio Financeiro Município, são aqueles definidos na LC 

173/2020, artigo 5º incisos ‘I’ e ‘II’, e o número 391 se refere ao número do Projeto de Lei discutido no 

Senado Federal (PLP nº 39/2020) e que após os devidos tramites resultou na Lei Complementar nº 

173/2020. O artigo 5º define o valor e o critério de distribuição conforme quadro a seguir:  

 

Fonte: NT/AMM- LC nº 173/2020-“LRF versão Covid-10” 

                                                           
1 Histórico da LC 173/2020 
A Lei Complementar 173/2020 é oriunda do Projeto de Lei Complementar 39/2020, que foi muito confundido 
com o PLP 149/2019. Essa confusão acontecia porque o projeto 149/2019, mais conhecido como Projeto 
Mansueto, previa, mesmo antes da disseminação do coronavírus, uma forma de estancar o endividamento dos 
entes federativos. Com a pandemia, o projeto passou a ser ainda mais discutido e, diante disso, o Senado Federal, 
em vez de apenas reformulá-lo, apresentou um novo projeto: o PLP 39/2020. Hoje, esse assunto está tratado na 
Lei Complementar 173/2020. (grifo nosso) 
fonte:https://blog.supremotv.com.br/concursos-apos-a-pandemia-analise-da-lei-complementar-173-2020/ 
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Em conformidade com os ditames da LC nº 173/2020, ao creditar, a Secretaria do Tesouro 

Nacional-STN faz referência ao artigo 5º e divide os valores conforme os objetivos propostos, ou seja: 

o de enfrentamento (inciso I) e o de mitigação (inciso II) dos efeitos da pandemia.  

 DA EXECUÇÃO 

-  Planejamento/alteração do orçamento vigente.  

Quanto à execução dos recursos, os campos a serem observados são o do Planejamento, o da 

Receita e o da Despesa. No que se refere ao Planejamento, um dos pontos principais está na inserção 

dos créditos orçamentários no Orçamento Anual corrente. E o outro é a forma.  Para alterar um 

orçamento em execução a Lei 4.320/64, que legisla sobre finanças púbicas, prevê três tipos de Créditos 

Adicionais2, são eles: Crédito Suplementar, Crédito Especial e Crédito Extraordinário. Para dar 

sustentabilidade financeira à abertura destes créditos, temos quatro tipos de fontes3  são elas: 

anulação de dotação, superávit financeiro, excesso de arrecadação e operações de créditos .  

A natureza dos créditos adicionais está relacionada com as razões da sua existência. Caso 

queira apenas completar uma dotação já existente no orçamento, o tipo é o Suplementar; Caso queira 

incluir um novo programa que anteriormente não fora previsto no orçamento, o tipo é o Especial, e se 

                                                           
2 Art.  40. São créditos adicionais, as autorizações de despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na 
Lei de Orçamento. 
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 
I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 
II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; 
III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou 
calamidade pública. 
 
3 Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para 
ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. 
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:                  
I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 
II - os provenientes de excesso de arrecadação;             
III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 
autorizados em Lei; 
IV - o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo 
realiza-las.         
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for em casos de exceção (guerra, comoção, calamidade pública) o tipo é o Extraordinário. Para os 

suplementares e especiais as fontes de recursos serão as mesmas e deverão ser por lei. Para o 

Extraordinário pode ser por decreto do executivo e a lei não exige4 que tenha, necessariamente, 

apresentação de fontes, mas não há prejuízo nenhum se assim o fizer.(N.T/SEI/ME nº 21231/2020-

item 10).  

Pergunta-se: Para o caso Covid-19, qual é a forma de alterar o orçamento vigente? 

Suplementar, Especial ou Extraordinário?  

Para esta pergunta a resposta mais adequada é: Depende !  

Depende de como será a política adotada pela gestão para se relacionar com o problema. Se 

compreendido que se trata de uma questão de “ governo municipal” e que o assunto merece uma 

“Política Pública” de “enfrentamento e combate ao coronavírus-Covid-19” a forma poderá ser crédito 

especial e ou crédito extraordinário.  Para ambos, o novo programa será específico e terá todas as 

ações executadas reunidas em um só agrupamento de despesa. A criação de um programa específico 

é a visão do TCE/MT que por intermédio da Resolução Normativa nº 04/2020 assim determina e traz 

outras providências. Já para a STN, a exigência é mais ampla e poderá ser por programa e ou ação 

orçamentária. Vejamos:  

12     (…)  recomenda-se  que  seja  criado  programa ou ação orçamentária específica para as 

despesas relacionadas ao Covid-19. Essa medida poderá facilitar tanto a gestão dos recursos 

como a futura prestação de contas. (N.T/SEI/ME nº 21231/2020 –item 12) 

 

Ainda quanto ao tipo, se credito especial e ou extraordinário, a situação de calamidade pública, 

por si, justificaria a existência de um credito extraordinário, porém a sua prática exige que o valor total 

do crédito e também do gasto, sejam exclusivamente voltados para o objeto da calamidade pública. 

Além disso, o decreto de calamidade pública municipal deve ser reconhecido pela Assembleia 

Legislativa do Estado.  (OT/TCE/MT nº 06/2020 e Nota Técnica/SEI/ME nº 21231/2020-item 07), entre 

                                                           
4 Lei 4.320/64 - Art.  44.  Os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles 
dará imediato conhecimento ao Poder Legislativo. 

http://www.amm.org.br/
mailto:presidenciaamm@gmail.com


 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1294 | CEP: 78.050-902 - Cuiabá / MT 

 

    
 

5 
 

Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | presidenciaamm@gmail.com 

outras exigências. Neste sentido, destaca-se que os recursos são oriundos de transferência da União e 

não se referem apenas ao enfrentamento, mas também à mitigação dos efeitos da pandemia. Logo, o 

crédito extraordinário, embora permitido legalmente, não é o mais adequado ao caso.  

Assim, para aqueles municípios que julgarem que a pandemia é uma questão de política 

pública municipal, o ideal é abrir crédito especial, com a fonte “excesso de arrecadação” criando um 

programa específico que dará condições de reunir todas as ações, de todas as áreas envolvidas, em 

um só agrupamento de despesa favorecendo a sua fiscalização e a transparência da sua destinação. 

Quanto ao credito suplementar, ele poderá ser aberto no período, porém não para a criação 

de um novo programa ou ação, mais sim para complementar dotações já contempladas no orçamento 

vigente. Desta forma, os recursos provenientes da MP nº 938/2020 e estes da LC nº 173/2020, artigo 

5º - incisos I (vinculados-Saúde e Assistência Social) e II (ordinários), poderão ser fonte de abertura de 

credito suplementar, também por “excesso de arrecadação”, e assim complementar alguma dotação 

que carece de recursos financeiros seja ela vinculada ou ordinária, mas é aconselhável  a marcação 

“covid-19”,  para a receita e despesas, independente do programa ser específico ou apenas uma ação 

orçamentária. 

- Contabilização do recurso  

A receita, ao ser contabilizada, deverá guardar a originalidade de seus créditos. No exemplo 

de transferência de recursos que foram creditados na data de 09/06/2020 (pág.01), o valor R$ 

63.821,67 deverá ser recepcionado nas áreas da Saúde e da Assistência Social em conformidade com 

a classificação orçamentária do SUS e ou SUAS. 

 A LC nº 173/2020, art.5º inciso I, definiu critério apenas para a distribuição do recurso (quadro 

pág.2) mas não o fez para a sua destinação. Como já enfatizado, o percentual de destinação ficará a 

cargo do Município desde que sejam dispendidos nas áreas da Saúde e da Assistência Social, inclusive 

é permitido gastar com profissionais que atuam no SUS e na SUAS (art.5º § 1º e § 2º). E para 

recepcionar a receita orçamentária a STN indica as seguintes contas conforme ementário da receita 

de obrigatoriedade em âmbito nacional: 

1.7.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas 
Financiados por Transferências Fundo a Fundo 
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1.7.1.8.04.6.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS, não 

detalhadas anteriormente 
 
2.4.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por 

Transferências Fundo a Fundo 
 
2.4.1.8.04.6.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, 

não detalhadas anteriormente 
 
1.7.1.8.12.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 
 
2.4.1.8.12.1.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 

Fonte: N.T/SEI/ME nº 21231/2020- item 21 e item 14. 

 

Já o valor R$ 1.152.743,06, do exemplo disponibilizado (pág. 01), se refere ao dispositivo do 

art.5º inciso II, estes, serão de livre alocação orçamentária para mitigar os efeitos econômicos da 

pandemia com a forte queda da receita orçamentária. A Classificação orçamentária será a que segue: 

23.   (…) e deverá ser registrada na Natureza de Receita 1.7.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da 

União. (N.T/SEI/ME nº 21231/2020) 

18.    Em relação às classificações por natureza da receita e da despesa, orientamos que sejam 
utilizadas as classificações existentes, de forma a se identificar a origem dos recursos e o objeto 
do gasto, sem a necessidade da criação de classificações específicas para essa finalidade. 
(N.T/SEI/ME nº 21231/2020) 

 

Os valores do AFM serão gastos de duas formas: com os programas já existentes no SUS e SUAS 

e com aqueles específicos voltados ao combate à pandemia (Art.5º-I), e aqueles de livre alocação 

orçamentária (MP nº 938/2020 e LC nº 173/2020 5º-II). Ambos poderão ser destinados às despesas 

correntes (inclusive a de pessoal) e às de capitais também já existentes ou criadas no orçamento 

vigente, no entanto serão identificados e controlados com a codificação definidas pelo TCE/MT. 

  -  Controle por fontes/Destinação de recursos  

Destaca-se que os recursos provenientes da MP nº 938/2020 e o da LC nº 173/2020, artigo 5º 

- incisos I (vinculados-Saúde e Assistência Social) e II (ordinários), ambos, vieram devido à pandemia. 

No entanto, a STN, entende que são recursos diferentes e que aqueles 

provenientes da MP nº 938/2020 não carecem de criação de fonte de recursos 

para a sua classificação, Vejamos: 

http://www.amm.org.br/
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24.    Como a medida provisória não define o direcionamento desses recursos, entendemos 
que se trata de recursos de livre alocação, sem necessidade de criação de fontes de recursos 
para a sua classificação. (Nota Técnica/SEI/ME nº 21231/2020) 
 

No mesmo sentido, os recursos provenientes da LC nº 173/2020, para aqueles vinculados (art. 

5º - I) deverão ter fontes de recursos específicos, enquanto que para os ordinários (art. 5º - II) o 

tratamento é o mesmo da MP nº 938/2020, não há esta necessidade. Vejamos: 

29.   Em relação à classificação por fonte de recursos, as receitas recebidas com base no inciso I do 
art. 5º deverão ser identificadas com fonte de recursos específica, tendo em vista a destinação 
estabelecida na Lei Complementar.  (Nota Técnica/SEI/ME nº 21231/2020) 

 
30.  Quanto aos recursos recebidos com base no inciso II do art. 5º, como não há destinação 

estabelecida na Lei, entendemos que são recursos de livre alocação e, portanto, não há 

necessidade de criação de fontes de recursos para a sua classificação. (Nota Técnica/SEI/ME nº 

21231/2020). 

 

Embora a STN exige detalhamento de codificação apenas para os recursos vinculados e não o 

faz para aqueles ordinários, alertamos que os referidos recursos estarão sob a jurisdição do Tribunal 

de Contas no nosso Estado. Assim, a regra para a execução, tanto dos vinculados quanto dos 

ordinários, é controla-los de forma que possibilite a identificação e segregação dos recursos voltados 

ao combate à pandemia.  

Para melhor visualização das regras vigentes, apresentamos o quadro em ANEXO ÚNICO para 

análise.   

 
DA FISCALIZAÇÃO  

-  Alinhamento nacional  

 

Quanto à fiscalização, os Tribunais de Contas Estaduais, Distrital e Municipais, onde houver, 

por intermédio da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil-ATRICON, que por 

ocasião da publicação da LC nº 173/2020, editou a Nota Técnica nº 03/2020 orientando a atuação dos 

Tribunais de Contas nos seguintes termos:  
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Fonte: site oficial da ATRICON5   

 

- Tribunal de Contas do Estado de Mato-Grosso-TCE/MT 

 

O TCE/MT, desde a edição do Decreto de Calamidade Pública pelo Legislativo Federal nº 

06/2020, de 20/03/2020, vem se aparelhando para fiscalizar os recursos dos seus jurisdicionados 

municipais e disponibilizar normativas e informações a respeito. Recentemente lançou o hostsite6 com 

informações, orientações e fiscalizações sobre a Covid-19.  

Para este estudo, além da RN nº 04/2020, as regras mais relevantes são aquelas voltadas para 

o envio de dados ao TCE/MT para fins de prestação de contas municipais. Assim, ressalta-se que 

embora o Comunicado/APLIC nº 16/2020, assegura que não impedirá o envio caso não tenha um 

programa específico podendo ser uma ação para fins de inclusão e alteração orçamentária, o mesmo 

não ocorrerá caso não vinculem as fontes de recursos à codificação estabelecida. Ver ANEXO ÚNICO 

para análise. 

                                                           
5 Disponível  : http://www.atricon.org.br/notas-tecnicas/ 
6 Disponível: https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/show/sid/73/cid/50821/t/TCE-
MT+lan%E7a+hotsite+com+informa%E7%F5es++orienta%E7%F5es+e+fiscaliza%E7%F5es+sobre+a+Covid-19 
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Com base nesta premissa, caso não tenha um programa específico no orçamento vigente, 

haverá mensagem de erro conforme regras de validação do sistema APLIC , Regras covid-19- minuta, 

a seguir: 

 

 

Fonte: http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/index/sid/132 
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Fonte: 

http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/arquivos/id_diretorio/7584/token1/3455399b30943886a403e1f

da30c00c860e7ce4f/id_diretorio_pai/7594/token2/d9a46fefce5846f6001ca6b1066ef88ff566bc46 

 

Quanto ao código “080000” o TCE/MT anteriormente já tinha o 

instituído por intermédio do Comunicado nº 10/2020 do dia 08/05/2020, e o 

manteve na edição do comunicado nº 16/2020 .  

 

http://www.amm.org.br/
mailto:presidenciaamm@gmail.com
http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/arquivos/id_diretorio/7584/token1/3455399b30943886a403e1fda30c00c860e7ce4f/id_diretorio_pai/7594/token2/d9a46fefce5846f6001ca6b1066ef88ff566bc46
http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/arquivos/id_diretorio/7584/token1/3455399b30943886a403e1fda30c00c860e7ce4f/id_diretorio_pai/7594/token2/d9a46fefce5846f6001ca6b1066ef88ff566bc46
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Fonte: 

http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/arquivos/id_diretorio/7584/token1/3455399b30943886a403e1f

da30c00c860e7ce4f/id_diretorio_pai/7594/token2/d9a46fefce5846f6001ca6b1066ef88ff566bc46 

 

 

Observa-se que a codificação exigida pelo o TCE/MT, via APLICc, é um mecanismo  

que guarda familiaridade com a natureza do recurso e a autenticidade legal, 

apesar de dificultoso aos operadores da contabilidade, da tesouraria e do 

profissional que trabalha com o controle e com o sistema.  

http://www.amm.org.br/
mailto:presidenciaamm@gmail.com
http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/arquivos/id_diretorio/7584/token1/3455399b30943886a403e1fda30c00c860e7ce4f/id_diretorio_pai/7594/token2/d9a46fefce5846f6001ca6b1066ef88ff566bc46
http://jurisdicionado.tce.mt.gov.br/conteudo/arquivos/id_diretorio/7584/token1/3455399b30943886a403e1fda30c00c860e7ce4f/id_diretorio_pai/7594/token2/d9a46fefce5846f6001ca6b1066ef88ff566bc46
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Por fim, e não exaustivo o assunto, ressaltamos que embora o gestor e sua equipe tenham a 

nobre e árdua função de preservar e salvar vidas, o correto registro dos gastos destes recursos, e 

outros vindouros devido à pandemia que assola nosso país, falará tecnicamente por nós nesta e em 

outras legislaturas. Para tanto, todo esforço é válido para melhor nos defender no futuro.  

 

Jesus nunca disse que a jornada seria 

fácil...mas Ele disse que a chegada 

valeria a pena!  

                                                Max Lucado 

 

 

 Cuiabá, 10 de junho de 2020.  

 
 
Responsável Técnica: 
Waldna F.Silva 
CRC nº 006368/0-3 

 
NEURILAN FRAGA 

Presidente  
 

JULIANA FERRARI 
Coordenadora Geral 
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