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NOTA TÉCNICA-AMM 011/2020 
Área técnica: Contábil, financeira e fiscal  

 

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA-RN/TCE/MT nº08/2020-TP 

"Altera a Resolução Normativa do TCE nº 04/2020, de 5 de 

maio de 2020, que dispõe sobre os procedimentos de 

contabilização, transparência e prestação de contas dos 

atos de gestão e/ou de governo no enfrentamento da 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – 

ESPIN decorrente do coronavírus-COVID-19” 

 
ASSUNTO: Altera a RN/TCE nº 4/2020, que dispõe sobre 

os procedimentos de contabilização, transparência e 

prestação de contas dos atos de gestão frente à 

pandemia e flexibiliza a exigência de programa para ação 

ou programa.    

  

 Anteriormente, O Tribunal  de Contas  do Estado  de Mato Grosso- TCE/MT,   

por  intermédio da RN/TCE/MT nº 04/2020, estabeleceu  procedimentos  de Contabilização,   

Transparência e   Prestação   de Contas  dos  atos  de  gestão  e/ou  de governo   no 

enfrentamento   à  pandemia   provocada  pelo coronavirus-COVID-19. 

 A Associação Matogrossense dos Municípios-AMM, no dia 18 de maio de 2020, 

elaborou a Nota Técnica-RESOLUÇÃO NORMATIVA-RN/TCE/MT nº04/2020-TP na qual 

traz as diretrizes definidas como suficientes para o TCE/MT para fins de prestação de 

contas dos recursos transferidos, pela União/Estados, aos Municípios para enfrentamento 

da pandemia e mitigação de seus efeitos. 

 Na RN/TCE/MT nº 04/2020, no artigo 2º, o TCE/MT determinou que os 

Municípios criassem programa específico para recepcionar e executar ações voltadas para o 

combate à pandemia e no mesmo instrumento estabeleceu novo código no sistema aplic 

que possibilitou identificar os recursos transferidos para os fins propostos. Vejamos:   
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RESOLUÇÃO NORMATIVA-RN/TCE/MT nº 04/2020-TP 

 

Art. 2º Os gestores públicos, em procedimentos, atos e contratos que 

tenham por fundamento o estado de calamidade pública instalado em 

decorrência do Covid-19, deverão adotar as seguintes medidas: 

I. (...) 

II. no âmbito municipal, criar programas específicos para contabilização 

das despesas relacionadas ao enfrentamento do Covid-19 e utilizar o 

detalhamento da fonte de recursos 074000 – “Ações de saúde para o 

enfrentamento do Coronavírus - Covid-19”, criado no Sistema Aplic, 

para identificar os recursos transferidos para esta finalidade;(grifo nosso) 

 

 

Com a RN/TCE/MT nº 08/2020, mudou-se o texto do art 2º flexibilizando a 

exigência de “ criar um programa específico” admitindo que seja tanto “ações específicas” 

quanto um novo programa para contabilização das despesas relacionadas ao 

enfrentamento da covid-19. Vejamos:  

 

RESOLUÇÃO NORMATIVA-RN/TCE/MT nº 08/2020-TP 

 

RESOLVE, ad referendum do Tribunal Pleno: 

 

Art. 1º O caput e o inciso II do art. 2º da Resolução Normativa do TCE nº 

4/2020, de 5 de maio de 2020, passam a vigorar com as seguintes 

redações: 

 

“Art. 2º Os gestores públicos, em procedimentos, atos e contratos que 

tenham por fundamento o estado de calamidade pública instalado em 

decorrência da Covid-19 e/ou tenham recebido recursos destinados 

exclusivamente ao enfrentamento da pandemia e seus efeitos financeiros, 

deverão adotar as seguintes medidas. (grifo nosso) 

(...) 

II. no âmbito municipal, criar programas ou ações específicas para 

contabilização das despesas relacionadas ao enfrentamento da Covid-19 e 

utilizar detalhamentos de fonte específicos, criados no Sistema Aplic, para 

identificar os recursos recebidos para essa finalidade;” (grifo nosso) 

 

Art. 2º Acrescenta-se ao art. 2º da Resolução Normativa do TCE 

nº04/2020, de 5 de maio de 2020, os §§ 3º e 4º: 

 

“§ 3º Sem prejuízo do cumprimento do disposto no inciso II deste artigo, no 

âmbito do controle externo a cargo do Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso, serão considerados os procedimentos 

técnicos praticados no período anterior à vigência 

da Resolução Normativa do TCE-MT nº 4/2020, de 5 

de maio de 2020, realizados em conformidade com 
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orientações técnicas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);” (grifo 

nosso) 

 

“§ 4º Demais regulamentações relacionadas à contabilização, 

transparência e prestação de contas durante o período de enfrentamento 

da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente 

do coronavírus - Covid-19 serão tratadas em Notas Técnicas e Portarias 

expedidas pelo TCE/MT.”(grifo nosso) 

 

Art. 3º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua 

publicação. 

Publique-se. 

 

 

Observa-se que a nova medida do TCE/MT, por intermédio da RN nº 08/2020, 

permitindo que seja um programa ou ações específicas, está em consonância com a 

Secretaria do Tesouro Nacional-STN, mais precisamente com as Notas Técnicas SEI nº 

12774/2020/ME/STN,1 de 7 de abril de 2020; Nota Técnica SEI nº 21231/2020/ME/STN2, de 

02 de junho de 2020 e Notas Técnicas SEI nº Nota Técnica SEI nº 25948/2020/ME/STN3 

que juntas tratam sobre contabilização de recursos destinados ao enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(Covid-19); 

Já prevendo que muitos Municípios iniciaram suas execuções orçamentária voltadas 

ao combate à pandemia via “ações orçamentárias” e não a um programa específico, o 

TCE/MT define, no parágrafo § 3º, que “serão considerados os procedimentos técnicos 

praticados no período anterior à vigência da Resolução Normativa do TCE-MT nº 4/2020, 

de 5 de maio de 2020, realizados em conformidade com orientações técnicas da Secretaria 

do Tesouro Nacional(STN).” Com isso, aqueles Municípios que optaram em contabilizar 

recursos oriundos da pandemia em nível de ações específicas-covid-19, já estão regulares 

no quesito orçamentário.   

E Considerando que vários procedimentos ainda estão em fase de regulamentação 

pelos órgãos competentes, com expedição de regras infralegais para o recebimento e 

aplicação dos recursos destinados ao enfrentamento e/ou mitigação dos efeitos da 

pandemia, como por exemplo Nota Técnica SEI nº 28794/2020/ME/STN4, no “§ 4º 

                                                           
1 Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/conteudo/conteudo.jsf?id=23903 
2Disponível em:  https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/conteudo/conteudo.jsf?id=24703 
3 Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/conteudo/conteudo.jsf?id=24703 
4 Nota Técnica SEI nº 28794/2020/ME/STN – Orientações acerca da Portaria da STN que estabelece rol mínimo 
de fontes de recursos a ser observado na Federação para identificação dos recursos de natureza federal 
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acrescido com a RN/TCE/MT nº 08/2020, o TCE/MT antecipa que “demais 

regulamentações relacionadas à contabilização, transparência e prestação de contas 

durante o período de enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional decorrente do coronavírus - Covid-19 serão tratadas em Notas Técnicas e 

Portarias expedidas pelo TCE/MT.”  

Não é demais reproduzir os itens, trazidos pela a RN/TCE/MT nº 04/2020, que serão 

a linha mestre de fiscalização/auditoria e pontos de controles do TCE/MT no que se refere à 

contabilização dos recursos destinados, transferidos ou próprios, à execução orçamentária 

e financeira das ações de combate à pandemia, São eles: (grifos nossos). 

 - Justificar, em documento específico nos autos do processo de aquisição, a 

necessidade da contratação com fundamento na Lei n° 13.979/2020, esclarecendo as 

razões da inviabilidade do procedimento licitatório; (RN/TCE/MT nº04/2020-Art.2º-III) 

-  Justificar a rescisão, suspensão ou alteração contratual, unilateral ou 

bilateral, de pessoal terceirizado ou temporário, de aquisição de bens e serviços, de 

locação ou de quaisquer outros tipos de contrato, quando tiver por fundamento o 

enfrentamento do Covid-19, demonstrando a relação de causalidade entre o estado de 

calamidade pública e a necessidade da medida. (RN/TCE/MT nº04/2020-Art.2º-IV) 

-  Divulgar oficialmente informação específica sobre as transferências 

voluntárias recebidas para o enfrentamento do Covid-19; (RN/TCE/MT nº04/2020-

Art.2º-V) 

-  Publicar oficialmente atos e contratos decorrentes do enfrentamento do Covid-

19 em caderno ou edição exclusiva para o tema, com a devida identificação; 

(RN/TCE/MT nº04/2020-Art.2º-VI) 

- Disponibilizar, em aba específica dos respectivos portais transparência, os 

atos que decorram do enfrentamento do Covid-19, incluindo processos de aquisição, 

contratações e execução da despesa; (RN/TCE/MT nº04/2020-Art.2º-VII) 

-  Relacionar os recursos recebidos, as aquisições, os contratos e os demais 

atos de aplicação dos recursos para o enfrentamento do Covid-19 em tópico específico 

nas prestações de contas de gestão e de governo encaminhadas ao TCE-MT. 

(RN/TCE/MT nº04/2020-Art.2º-VIII) 

                                                                                                                                                                                     
vinculados a ações e serviços públicos de saúde repassados no bojo da Ação 21C0. - Assunto que será tratado 
em outra Nota Técnica quando definido pelo Grupo de padronização, a partir do dia 20/08/2020, se será 
estendido aos Estados e Municípios a obrigatoriedade de seguir um único rol de fontes de recursos.  
Disponível em: siconfi.tesouro.gov.br › public › Nota_Tecnica_SEI_n_28794_2020_ME 
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Por fim a AMM ressalta que a RN/TCE/MT nº 08/2020 não suprimiu nenhum item, 

mas sim acrescentou; E todos os demais regramentos trazidos pela a RN/TCE nº 04/2020, 

acima elencados, estão em pleno vigor e orienta que os gestores e respectivas equipes 

reforcem rotinas de controles para que não sejam surpreendidos com multas e demais 

pesadas consequências inerentes aos descumprimentos das exigências pré-estabelecidas.  

 

  

Cuiabá, 03 de agosto de  2020. 
 
 
 
Responsável Técnica: 
Waldna F.Silva 
CRC nº 006368/0-3 

   

 

 

 

    

 

           

                    Neurilan Fraga 

                   Presidente da AMM 
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