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Objetivos 
 

• Apresentar as transferências governamentais; 

• Descrever o processo legislativo orçamentário; 

• Apresentar os  principais pontos para a captação de recursos 
federais pelos municípios; 

• Desvendar fontes de informação;  

• Com isso buscamos aumentar a transparência na aplicação de 
recursos ao dispensar a intermediação de terceiros e facilitar o 
trabalho de planejamento dos gestores municipais. 

 

 



Possibilidades 

• Aqui apontaremos alguns 
caminhos possíveis em relação 
às transferências de recursos 
descentralizados ao Município. 

 

 

Como o recurso chega ao 
Munícipio? 

 transferências constitucionais;  

transferências legais; 

 transferências voluntárias.  

 

 

 

 



Transferências Constitucionais 
Estão previstas na Constituição Federal 

• Arrecadados pelo Governo Federal e repassados a Estados e Municípios. 

•Independem de habilitação por parte do ente da federação beneficiário. 

•Pouca ingerência individual sobre o montante. 

•Exemplos:  

•FPM (art. 159, I, b); ITR; IPI-Exp (art. 159, II); CIDE (art. 159, III); Fundef/Fundeb 
(ADCT, art. 60, § 3º); Lei Kandir (art. 155, § 2º, XII). 

• Onde consultar: 

•http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/municipios.asp 
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Transferências Constitucionais 
O que há para se fazer? 

• ITR: Os Municípios que não fizerem a opção têm direito a 50% do valor 
arrecadado, e a outra metade pertence a União. A Confederação Nacional de 
Municípios (CNM) explica que para muitos Municípios, principalmente os de 
pequeno porte, a arrecadação poderá igualar ou superar o Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU). 

• Atenção ao bloqueio de FPM.  Na maioria dos casos, são identificados débitos 
por inadimplência no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ou por 
inadimplência do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(PASEP), na RFB.  

• Consulta: 
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/Entesbloqueados_novosite/index.asp 

• MT : 1/141 MG: 11  SP: 15 
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Transferências Legais 
•São transferências regulamentadas em leis específicas que disciplinam 
os critérios de habilitação, forma de transferência, formas de aplicação 
dos recursos e prestação de contas.  

• Cumpridas as exigências, o ente passa a receber o recurso. 

•  Esta é  a categoria do FEX , importante instrumento de equalização 
para o Estado. (MG, SP, MT) 

•http://www.tesouro.fazenda.gov.br/cartilhas 
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FEX 
• Conquista da LDO 2017  

• Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações (FEX)  

• Corrigido pela inflação. A definição consta no Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO para o próximo ano, cujo relatório foi 
aprovado na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional. 

• A importância do FEX para o MT:  ¼ com os Municípios. 

• Os montantes podem ser consultados aqui:  

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt_PT/transferencias-constitucionais-
e-legais#previsoes 

MT:  para Municípios: R$105.577.875 
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FEX 
• MP 193, de 2004 R$ 900 milhões. 

• Aprovada a LOA, a  STN  verifica o montante a ser transferido no ano e 
aguarda a edição de Medida Provisória ou Lei Ordinária liberando os 
repasses e estabelecendo as condições para os mesmos, que vêm 
variando ao longo do tempo.  

• Gestão na própria STN (também cuida dos limites de linha de crédito) 



Transferências Voluntárias 
• Nosso foco deve ser as transferências voluntárias pois as outras ainda 

que muito importantes pouco dependem de gestão de prefeitos.  

• Entendem-se as transferências voluntárias como entrega de recursos 
correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, 
auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.”  

• Pode ser feita por : 
• Contrato de repasse: de instituições ou agências financeiras oficiais federais, 

destinados à execução de programas governamentais. 

• Convênios: acordo ou ajuste que regula a transferência de recursos financeiros de 
dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União 

• Termo de parceria. (OSCIP) 

 

 

 



Transferências ao Setor Privado 
Art. 32. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos 

da Lei 4.320/1964, atenderá as entidades privadas sem fins lucrativos que 
exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de cultura, 
assistência social, saúde e educação e preencham uma das seguintes 
condições: 

 
I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, e tenham 

certificação de entidade beneficente de assistência social nas áreas de saúde, 
educação ou assistência social, expedida pelo CNAS ou por outro órgão 
competente; 

 
II - sejam formalmente vinculadas a organismo internacional do qual o Brasil 

participe, tenham natureza filantrópica ou assistencial e estejam registradas 
nos termos do inciso I do caput deste artigo; 

...... 
IV - sejam qualificadas como OSCIP, com termo de parceria firmado com o 

Poder Público Federal. 



Transferências Voluntárias 
• Repasses de recursos (financeiros, bens ou serviços), que não estejam 

previstos como obrigatórios pela Constituição ou por lei federal, a título 
de cooperação, da União a estados, municípios ou a entidades privadas 
sem fins lucrativos, visando à execução de um programa de governo. 

 

• Montantes crescentes de transferências voluntárias 

• Tutorial do CAUC  - Serviço Auxiliar de Informações para Transferências 
Voluntárias (chamava Cadastro único de convênios) – Falaremos mais à 
frente 

 

 

 



Da onde vem o recurso? 

• Chamamento Público  

• Emendas parlamentares. 
• Note que a partir deste ano temos: 

• Emendas individuais impositivas (8 deputados e 3 senadores mato-grossenses) 

• Emendas de Bancada impositivas (2 emendas impositivas) 

 

• Então vamos conhecer um pouco da tramitação legislativa. 



O Papel do Senado 

 

• Um dos importantes papéis do Senado Federal é manter o 
pacto federativo saudável. 

• Senadores (e deputados) participam do processo legislativo 
orçamentário com a prerrogativa de emendar o PLOA, PLDO e 
PPA. 

 



Leis Orçamentárias 

LOA -   o projeto de lei 
orçamentária da União será 
encaminhado até quatro 
meses antes do encerramento 
do exercício financeiro e 
devolvido para sanção até o 
encerramento da sessão 
legislativa. 

 

Relator: Senador Eduardo 
Braga 

 

 

 

Constituição Federal 

LDO -  o projeto de lei de 
diretrizes orçamentárias será 
encaminhado até oito meses 
e meio antes do 
encerramento do exercício 
financeiro e devolvido para 
sanção até o encerramento 
do primeiro período da sessão 
legislativa.  

Relator: Senador Wellington 
Fagundes  

PPA -  o projeto do plano 
plurianual, para vigência até o 
final do primeiro exercício 
financeiro do mandato 
presidencial subsequente, 
será encaminhado até quatro 
meses antes do encerramento 
do primeiro exercício 
financeiro e devolvido para 
sanção até o encerramento da 
sessão legislativa 



Tramitação Legislativa 

Iniciativa 

Aprovado Rejeitado 

Arquivo 

Veto 

Sanção 
Promulgação 

Aprecia Veto 

Comissões 

e sessões 

conjuntas 

do CN 

Res. 

1/2006-CN 



Emendas 

§ 2° As emendas serão apresentadas na comissão 

mista, que sobre elas emitirá parecer, e apreciadas, 

na forma regimental, pelo plenário das duas Casas 

do Congresso Nacional.” 

Alterações 

Sanção/ 

Veto 

Parecer 

TODA A TRAMITAÇÃO (INSTRUÇÃO, 

EMENDAS, APROVAÇÃO) É 

BICAMERAL E ESPECÍFICA 



Fase Legislativa 



CMO 
Art. 166, § 1° Caberá a uma comissão mista permanente de 

Senadores e Deputados: 

I – examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste 
artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo 
Presidente da República; 

II – examinar e emitir parecer sobre os planos e programas 
nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição e 
exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem 
prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso 
Nacional e de suas Casas, criadas de acordo com o art. 58. 

 



Resolução 1-2006/CN  

Art. 5º A CMO compõe-se de 40 (quarenta) membros titulares, sendo 30 (trinta) Deputados e 10 (dez) 
Senadores, com igual número de suplentes. 



Por onde COMEÇAR? 
• Todo prefeito deve conhecer a LDO federal cujo relator deste ano é o 

Senador Wellington Fagundes (MT) e pode ser traduzida como o 
contrato pré-nupcial da LOA. 

• A LDO define por exemplos as contrapartidas. 
Contrapartidas: Art.64  

b) 0,2% (dois décimos por cento) e 8% (oito por cento) - SUDECO 

 



Para entender a execução descentralizada 

• É preciso entender o conceito de Modalidade de aplicação 

• Classificação mais recente, a Modalidade de Aplicação (MA) 
identifica quem aplicará os recursos autorizados na LOA: se o 
próprio órgão detentor da dotação orçamentária ou o 
órgão/entidade de outra esfera, mediante transferência de 
recursos. 

• Detalha o registro de responsabilidade pela execução: o responsável 
original pelo gasto é o órgão/UO da classificação institucional; a MA 
acrescenta informação sobre se a despesa teve a custódia de mais 
algum agente 

 

 



Exemplo 

Fundação Gaúcha de Trabalho e 

Assistência Social - FGTAS 

 MA 90 – APLICAÇÕES DIRETAS 

MA 40 – TRANSF A MUNICÍPIOS 

MA 50 – TRANSF. A INSTITUIÇÕES 

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 

Realizado em abrigos da 

própria FGTAS 

Realizado em abrigos das 

prefeituras com apoio financeiro 

da FGTAS 

Realizado em abrigos 

filantrópicos com apoio 

financeiro da FGTAS 



Assumindo a prefeitura  

• Sua interpretação é o grau de descentralização da execução do 
orçamento de um determinado órgão ou entidade. 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde 

 

MA 90 – APLICAÇÕES DIRETAS 

MA 50 – TRANSF. A INSTITUIÇÕES 

PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 

10 % 

90 % 

O que dizer de uma execução orçamentária como essa em uma 

Secretaria Municipal de Saúde ? 



MCID - 56000 

O que dizem estes dados sobre os valores previstos na LOA para a 

despesa do Ministério das Cidades ? 

Dois terços da despesa 

federal de habitação e 

saneamento dependerão da 

qualidade da execução pelos 

Municípios 

O outro terço dependerá da 

qualidade da execução 

pelos Estados 

(o que faz sentido) 



Modalidade de Aplicação  

Ações de competência 

exclusiva do 

delegante/repassador 

Ações de competência 

do beneficiário dos 

recursos 

 Outros casos 

X1 – Transferências ao ente federativo 

X2 – Transferências ao ente federativo – 

Fundo a Fundo 

Xs – Execução orçamentária delegada ao 

ente federativo 



Funcional e Subtítulo 

• 10.301.2015.8581.0053 (DNA do recurso) 

10 – Saúde 

301 - ATENÇÃO BÁSICA 

2015 - APERFEIÇOAMENTO DO SUS 

8581 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE  DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE 
SAÚDE 

0053- NO ESTADO DO MATO GROSSO 

 
 

 



Voltamos às Emendas Parlamentares 
• As emendas parlamentares individuais são de execução obrigatória. 

• Contingenciamento Proporcional e em função da RCL. 

• Mato Grosso tem 11 parlamentares federais (8 deputados e 3 
senadores). 

• Total: de R$15,3 milhões por parlamentar + R$ 224,6 = R$ 392,9 

• Ainda que metade desse valor seja contingenciado sobrariam quase R$ 
200 milhões a serem gastos nos municípios mato-grossenses. 

• Aqui apenas as programações impositivas. 

• Mas eu não falei com o parlamentar da minha região e o prazo de 
emendas já acabou? E agora? 

 



Emendas Parlamentares 

https://youtu.be/cJVK0iUEuIw 

https://youtu.be/cJVK0iUEuIw


Emendas Parlamentares 
• A maior parte do recurso ainda não tem municípios definidos. 

• Entrar em contato com o Ministério Executor e solicitar o manual de 
execução. 

• Planejar é preciso  

• Orçamento se repete  

• Chamamento Público 

• Exemplos: MCID 
• Ação 1D73  



Projeto  

de Lei 
Relatório

Receita 

Relatório 

CAE 

Emendas 
Ciclo  

Setorial 
Ciclo   

Geral 

Autógrafos 

e Lei 

Tramitação do Orçamento Federal 



Tramitação do Orçamento Federal 
• Conheça os programas para preparar propostas de emendas a Deputados 

e Senadores (PLOA); 

 

• Conheça as regras de tramitação como:  Prazos,Tipos de emendas, 

Valores; 

 

• Ofereça ao parlamentar sua proposta já organizada e dentro dos 

programas existentes, atendendo à legislação aplicável. Mostre que sua 

proposta tem sustentabilidade; 

 

• UMA DEMANDA TÉCNICA E LEGALMENTE CORRETA TEM MUITO MAIS 

CHANCE DE APROVAÇÃO QUE UM PEDIDO GENÉRICO DE RECURSOS 

 

• Confira se o relatório apresentado pelo relator sobre a emenda está de 

acordo com seu interesse, ainda há tempo para mudanças.  

 

 

 

 

 

 



Recapitulando….. 

 Município nominalmente 

contemplado no Orçamento 

da União 

Proposta de lei Executivo 

 

Emenda Parlamentar 

 Município não-contemplado 

nominalmente no Orçamento 

da União, mas há previsão 

genérica nacional, regional ou 

estadual 

Iniciativa interessado 

 

Iniciativa Executivo 

         (Chamamento Público) 



Checks 
• cumprimento das exigências para a realização: exclusivamente no 

momento da assinatura do respectivo convênio ou contrato, ou na 
assinatura dos correspondentes aditamentos de valor, e deverá ser feita 
por meio de apresentação, ao órgão concedente, de documentação 
comprobatória da regularidade ou, a critério do beneficiário, de extrato 
emitido pelo Serviço Auxiliar de Informações para Transferências 
Voluntárias – CAUC com validade de 120 dias. 

http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias_voluntarias_novosi
te/index.asp?ciente=1 
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Checks 
• São 18 exigências a serem conferidas. 

https://www.ufmg.br/proplan/wp-content/uploads/Portaria-
Interministerial-n%C2%BA-507-atualizado-dia-23-05-2016.pdf 
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SICONV 

 A operacionalização de convênio e contrato de repasse está 
centralizada em um único sistema, o SICONV, qualquer que seja o 
órgão federal concedente. 

 Formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e 
informações acerca de tomada de contas especial. 

 

www.convenios.gov.br  



Planejar é preciso 

• Momento e forma da atuação 

 

• Definição de Prioridades 

 

• Preparação cuidadosa 

 

• Busca de oportunidades 

 
 



Onde e como atuar 

Antes da aprovação do Orçamento Federal  

 entenda as regras de tramitação do Orçamento Federal 

 

Após a aprovação de Orçamento Federal  

 localize recursos já aprovados (não necessariamente destinados ao seu 
município) e apresente propostas para captá-los 



A PRIMEIRA COISA A FAZER... 

(sustentabilidade administrativa) 

INVESTIR NA PREPARAÇÃO DO QUADRO 

ADMINISTRATIVO PARA FORMULAR E 

EXECUTAR PROJETOS 

>> Conhecimento da Legislação 

>> Conhecimento dos sistemas do Governo 

>> Capacidade de levantamento de informações 

>> Conhecimento do processo da elaboração de 

convênios/contratos de repasse 

>> Conhecimento do processo de execução  



A PRIMEIRA COISA A FAZER... 
INVESTIR NA PREPARAÇÃO DO QUADRO 

ADMINISTRATIVO PARA FORMULAR E 

EXECUTAR PROJETOS 

Sem essa preparação, o município não vai 

fazer nenhuma das demais atividades 

necessárias à captação de recursos.  

TAMBÉM PODE SER BUSCADA DE 

FORMA COMPARTILHADA (por meio de 

associações microrregionais, comitês de 

bacia, consórcios intermunicipais, etc;) 



“não tenho pessoal, não 

tenho estrutura, é muito 

difícil ...” 

É, mas se não priorizar 

essa construção da 

capacidade de gestão... 

... o prefeito está comprando 

problemas para captar, executar 

e prestar contas (por anos a fio) 

A PRIMEIRA COISA A FAZER... 



Não adianta receber dinheiro para uma 

escola, um hospital ou uma patrulha 

mecanizada se não colocar depois o 

custeio necessário para mantê-los depois 

prestando serviços à comunidade  

Alerta 
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PARA NÃO TERMINAR COM UM “ESQUELETO” 

INACABADO OU INUTILIZADO NAS MÃOS 

Verifique a capacidade municipal de 

manutenção do empreendimento 

Ao definir prioridades, atente ..... 



Viabilidade 

• Os gestores federais precisam implementar os programas de 
governo. Vão repassar os recursos para aqueles municípios 
que oferecerem projetos com viabilidade técnica e correção 
formal. 

• Pode haver um componente político na no repasse de 
recursos. No entanto, o município capacitado tecnicamente tem 
maiores chances de se habilitar e ser contemplado com 
repasses federais 

 



• Manutenção das condições de regularidade fiscal 

(CAUC) 
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Preparação cuidadosa 



Vedações iniciais 
I  com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios cujo valor seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil 

reais) ou, no caso de execução de obras e serviços de engenharia, exceto 

elaboração de projetos de engenharia, nos quais o valor da transferência da União 

seja inferior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); 

 

• Há ministérios que estabelecem valores mínimos também . O MCID como 
envolve obras o mínimo é R$ 250. 000,00 

 



Protocolo de intenções 

• O Protocolo de Intenções é um instrumento com objetivo de reunir 
vários programas e ações federais a serem executados de forma 
descentralizada, devendo o objeto conter a descrição pormenorizada 
e objetiva de todas as atividades a serem realizadas com os recursos 
federais. 



Plurianualidade 

• Nos instrumentos regulados por esta Portaria, cuja duração 
ultrapasse um exercício financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo 
empenho para atender à despesa no exercício em curso, bem como 
cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício 
futuro, mediante registro contábil. 



Consórcio Público  

• Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão 
preferência às transferências voluntárias para Estados, Distrito 
Federal e Municípios cujas ações sejam desenvolvidas por intermédio 
de consórcios públicos, constituídos segundo o disposto na Lei nº 
11.107, de 2005. 

• Saída para Municípios com menos de 50.000 habitantes celebrarem 
convênios com o MCID. 

 

Município Habitantes

Cuiabá 585.367

Várzea Grande 271.339

Rondonópolis 218.899

Sinop 132.934

Cárceres 90.881

Barra do Garças 58.690

Primavera do Leste 58.370

Colider 32.120

Agua Boa 24.032

Alto Araguaia 17.841



Agradecimentos 

• Ao Senador Wellington Fagundes pelo Convite 

• Aos prefeitos pela paciência  

 

Ao dispor 

 

Rafael 

rfraia@gmail.com 


