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          ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00020/2017 - Técnico Administrativa 

 

 

Processo n.  : 19589/16 

Município : Bom Jardim de Goiás 

Consulente          : Cleudes Bernardes da Costa (Prefeito – Gestão 2013/2016) 

Relator            : Conselheiro Substituto Irany de Carvalho Júnior 

Revisor           : Conselheiro Francisco José Ramos 

Assunto : Consulta – possibilidade de utilização dos recursos recebidos pelo 

FPM no primeiro decêndio para pagar as despesas efetuadas 

em dezembro  

 

 

Bom Jardim de Goiás. Consulta. Voto Revisor. 
Conhece excepcionalmente. Responde, em decorrência 
da análise de mérito. Alerta. Dá ciência ao consulente da 
decisão. Determina o arquivamento dos autos. 
Parcialmente convergente com a SCMG e com a SCG e 
convergente com o MPC. 
 

 

Tratam os autos de Consulta formulada pelo Sr. Cleudes Bernardes da Costa, 

Prefeito do Município de Bom Jardim de Goiás (gestão 2013/2016), autuada em 

14/12/2016, com o objetivo de obter resposta acerca dos seguintes 

questionamentos: 

1) Considerando que o Fundo de Participação dos Municípios é repassado em decêndios 

e que o repasse do dia 10 é referente ao período de arrecadação do dia 21 até o final do 

mês anterior (LC 62/1989 art. 4º), o Executivo pode pagar as despesas tais como a folha 

de pagamento do mês de dezembro com a receita do dia 10 de janeiro do ano seguinte?  

2) Como contabilizar esse procedimento? 

3) Se o procedimento acima for correto, como proceder em ano eleitoral, já que o Chefe 

do Executivo não pode assumir despesas sem saldo financeiro para o próximo exercício? 

   

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, reunidos no Colegiado, acolhendo as razões expostas no voto do Revisor:  
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1. CONHECER a presente Consulta, excepcionalmente, conquanto não 

cumpridos todos os requisitos de admissibilidade; 

2. RESPONDER ao consulente, em decorrência da análise de mérito, que: 

2.1. o município pode, guardadas as exceções do ano eleitoral e observado o 

princípio do equilíbrio das contas públicas, pagar as despesas efetuadas em 

dezembro, inclusive as relativas à folha de pagamento, com os recursos recebidos 

pelo FPM no primeiro decêndio de janeiro, o qual é referente ao período de 

arrecadação do dia 21 até o final do mês anterior, desde que sejam obedecidos os 

devidos estágios de execução da despesa, incluindo além de empenho e liquidação 

em dezembro, sua inscrição até 31 de dezembro em restos a pagar processados. 

2.2. a contabilização dos recursos recebidos do FPM deve ser seguido o 

procedimento contido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 

MPCAS, conforme segue: 

1º - no momento da arrecadação pelo ente transferidor, realiza-se o registro 

contábil do direito a receber (Ativo – Classe 1) e promove-se o lançamento à credito 

para registro da variação patrimonial aumentativa (Classe 4): 

Natureza da informação: Patrimonial 

D 1.1.2.3.3.00.00 Crédito de Transferências a Receber – Inter OFSS - União 

C 4.5.2.1.3.00.00 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas – Inter 

OFSS - União 
 

2º - ocorrido o efetivo ingresso dos recursos no erário municipal, baixa-se o 

direito a receber à contrapartida do ingresso em conta bancária específica: 

Natureza da informação: Patrimonial 

D 1.1.1.1.0.00.00 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 

C 1.1.2.3.3.00.00 Crédito de Transferências a Receber – Inter OFSS – União 
 

3º - ainda no momento do ingresso do recurso, registra-se a receita 

orçamentária nas contas de controle de execução do planejamento e orçamento: 

Natureza da informação: orçamentária 
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D 6.2.1.1.0.00.00 Receita a Realizar 

C 6.2.1.2.0.00.00 Receita Realizada 

 

4º - por último, registra-se o controle da disponibilidade dos recursos 

recebidos e a programação financeira dos recursos a utilizar:  

Natureza da informação: controle 

D 7.2.1.1.0.00.00 Controle da Disponibilidade de Recursos  

C 8.2.1.1.1.00.00 Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) 

2.3. no cálculo da disponibilidade financeira de dezembro, visando análise do 

art. 42 da LRF, para cumprir compromissos processados (liquidados) nos últimos 

dois quadrimestres, a receita a receber em janeiro do FPM não será considerada. 

Assim, em ano eleitoral, não poderá o Chefe do Poder Executivo considerar, para 

fins de atendimento do art. 42 da LRF, os recursos provenientes da 3ª parcela do 

FPM do mês de dezembro (paga em janeiro), devendo, portanto, deixar suficiente 

disponibilidade de caixa para adimplemento de todas as obrigações assumidas, 

inclusive as referente à folha de pagamento de dezembro. 

3. ALERTAR o Consulente e demais gestores municipais que as Consultas 

respondidas por este Tribunal, apesar do seu caráter normativo, referem-se às 

asserções abstratas trazidas a seu conhecimento, não vinculando, em absoluto, o 

prejulgamento elaborado a qualquer causa particular ou situação pré-existente. 

4. DAR ciência ao consulente da presente decisão; e 

5. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

À Superntendência de Secretaria, para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

6 de setembro de 2017. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator Revisor:. Francisco José Ramos 
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Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa 

Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sebastião Monteiro 

Guimarães Filho, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 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 Francisco José Ramos, Cons. Sub.Irany de 

Carvalho Júnior, Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Joaquim Alves de Castro 

Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 

Cons. Sebastião Monteiro Guimarães Filho, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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Processo n.  : 19589/16 

Município : Bom Jardim de Goiás 

Consulente          : Cleudes Bernardes da Costa (Prefeito – Gestão 2013/2016) 

Relator            : Conselheiro Substituto Irany de Carvalho Júnior 

Revisor           : Conselheiro Francisco José Ramos 

Assunto : Consulta – possibilidade de utilização dos recursos recebidos pelo 

FPM no primeiro decêndio para pagar as despesas efetuadas 

em dezembro  
 

 

RELATÓRIO 

 

 

Tratam os autos de Consulta formulada pelo Sr. Cleudes Bernardes da Costa, 

Prefeito do Município de Bom Jardim de Goiás (gestão 2013/2016), autuada em 

14/12/2016, com o objetivo de obter resposta acerca dos seguintes 

questionamentos: 

1) Considerando que o Fundo de Participação dos Municípios é repassado em decêndios 

e que o repasse do dia 10 é referente ao período de arrecadação do dia 21 até o final do 

mês anterior (LC 62/1989 art. 4º), o Executivo pode pagar as despesas tais como a folha 

de pagamento do mês de dezembro com a receita do dia 10 de janeiro do ano seguinte?  

2) Como contabilizar esse procedimento? 

3) Se o procedimento acima for correto, como proceder em ano eleitoral, já que o Chefe 

do Executivo não pode assumir despesas sem saldo financeiro para o próximo exercício? 

 

I – Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca: 

Após o regular processamento da Consulta pela Divisão de Protocolo deste 

Tribunal, a mesma foi imediatamente encaminhada para o Gabinete do Conselheiro 

Substituto Irany Júnior que, pelas normas e usos de competência desta Corte, é o 

Relator do feito.  
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No intuito de informar-se acerca da existência de decisões anteriores desta 

Corte de Contas relacionadas ao assunto objeto dos autos, foram os mesmos 

encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca que, via Despacho n. 

110/2016 (fl. 03), informou não haver registro de Resolução deste Tribunal 

respondendo ao questionamento contido nos presentes autos. 

Seguindo o fluxo processual das consultas, foi o processo encaminhado pelo 

Relator às Unidades Técnicas competentes (Despacho n. 1325/2016 – fl. 04). 

 

II – Manifestação da Secretaria de Contas Mensais de Gestão: 

Encaminhados os autos a Secretaria de Contas Mensais de Gestão, foi 

emitido o Parecer n. 02/2017 (fls. 12/17), por meio do qual a Especializada se 

manifestou nos seguintes termos, in verbis: 

(...) 

Em resposta à questão, objeto da Consulta em destaque, é importante, inicialmente, ressaltar 

que o Consulente informou que os recursos do FPM são repassados em decêndios, bem 

como, que o repasse do dia 10 (dez) é referente ao período de arrecadação do 21.º (vigésimo 

primeiro) dia ao final do mês anterior, com fulcro no que dispõe o inc. III do art. 4.º da Lei 

Complementar n.º 62/1989 – que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle 

das liberações dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras providências – in verbis: 

Art. 4° A União observará, a partir de março de 1990, os seguintes prazos máximos 
na entrega, através de créditos em contas individuais dos Estados e Municípios, dos 
recursos do Fundo de Participação: 
I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês: até o vigésimo dia; 
II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o 
trigésimo dia; 
III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: até o 
décimo dia do mês subseqüente. 
(...). 
(grifo acrescentado) 

 

Num segundo momento, faz-se relevante transcrever os arts. 2.º, caput, 34 e 35 da Lei n.º 

4.320/64 – 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 

ainda, o art. 165, inc. III, da Constituição Federal de 1988, que aludem ao princípio da 

Anualidade Orçamentária: 

LEI No 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.320-1964?OpenDocument
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Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a 
evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, 
obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. 
(...) 
Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil. 
Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro: 
I - as receitas nele arrecadadas; 
II - as despesas nele legalmente empenhadas. 
(...). 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 
(...) 
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
(...) 
III - os orçamentos anuais. 
(...). 

 

O princípio da Anualidade Orçamentária estabelece, em suma, que as receitas devem ser 

previstas, assim como, as despesas devem ser fixadas para um exercício financeiro, que 

coincidirá com o ano civil. 

Ademais, o art. 42 da Lei Complementar n.º 101/2000 – que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências – 

preleciona que: 

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os 
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. 

 

Logo, a fim de que seja realizado o pagamento de despesas do mês de dezembro com a 

receita do dia 10 (dez) de janeiro do ano seguinte, faz-se necessário que estejam 

empenhadas e autorizadas legalmente, bem como, sejam observadas as normas de Direito 

Financeiro e Orçamentário, notadamente as estabelecidas na Carta Magna, na Lei n.º 

4.320/64 e na Lei Complementar n.º 101/2000 retromencionadas. 

No que concerne à evidenciação patrimonial deste fato, esta Especializada reproduz abaixo, 

informações contidas nas fls. 207 e 208 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público (MCASP) - 7.ª Edição, da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda – 

aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios – estatuído pela Portaria 

Conjunta STN/SOF n.º 02, de 22 de dezembro de 2016 e pela Portaria STN n.º 840, de 21 de 

dezembro de 2016, segundo o qual, o registro contábil dos recursos provenientes da 

repartição tributária pelo Ente Recebedor dar-se-á da seguinte forma: 

c. Registro no ente recebedor, no momento da arrecadação pelo transferidor: 
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Somente após a arrecadação do tributo pelo ente transferidor, e uma vez atendidos 
os requisitos para reconhecimento de um ativo, o ente recebedor deverá reconhecer 
o crédito a receber em contrapartida de variação patrimonial aumentativa. 
Destaca-se que, caso o ente recebedor não possua informação que suporte o registro 
contábil, o registro do ativo deverá ser realizado apenas quando da transferência 
propriamente dita. 
Reconhecimento do Direito a Receber 
Natureza da informação: patrimonial 
D 1.1.2.3.x.xx.xx Créditos de Transferências a Receber (P) 250 
C 4.5.2.x.x.xx.xx Transferências Intergovernamentais 250 
(...) 
e. No momento da transferência, no ente recebedor: 
Quando do ingresso do recurso no ente recebedor, deve ser efetuada a baixa do ativo 
– créditos a receber em contrapartida do ingresso no banco, neste momento 
impactando o superávit financeiro. 
Simultaneamente, deve-se registrar a receita orçamentária realizada nas contas de 
controle da execução do orçamento. 
Esse procedimento, de registro da receita orçamentária apenas quando da efetiva 
entrada de recursos, evita a formação de um superávit financeiro superior ao lastro 
financeiro existente no ente recebedor. 
Natureza da informação: patrimonial 
D 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional (F) 250 
C 1.1.2.3.x.xx.xx Créditos de Transferências a Receber (P) 250 
Natureza da informação: orçamentária 
D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 250 
C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada 250 
Natureza da informação: controle 
D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos 250 
C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) 250 

 

Assim, para que seja evidenciado o impacto no patrimônio do Município, os recursos do FPM, 

arrecadados do 21.º (vigésimo primeiro) dia ao final do mês de dezembro pelo Ente 

Transferidor, devem ser reconhecidos nesse mês, como um direito a receber nas contas de 

natureza patrimonial; enquanto que, a receita orçamentária só será reconhecida nas contas 

de natureza orçamentária, no momento do efetivo ingresso do recurso no Município, nos 

termos do art. 35 da Lei n.º 4.320/64 e do art. 50, inc. II, da LC n.º 101/2000. 

As despesas inscritas em restos a pagar, processadas ou não, serão pagas em exercícios 

seguintes, desde que liquidadas. O MCASP, citado supra, menciona em suas fls. 127/128 os 

seguintes modelos de contabilização: 

Registro do pagamento de RPNP liquidado a pagar: 
Natureza da informação: patrimonial 
D 2.1.x.x.x.xx.xx Passivo circulante (F) 
C 1.1.1.x.x.xx.xx Caixa e equivalente de caixa (F) 
Natureza da informação: orçamentária 
D 6.3.1.3.x.xx.xx RP não processados liquidados a pagar 
C 6.3.1.4.x.xx.xx RP não processados pagos 
Natureza da informação: controle 
D 8.2.1.1.3.xx.xx DDR comprometida por liquidação e entradas compensatórias 
C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR utilizada 
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Registro do pagamento de RPP a pagar: 
Natureza da informação: patrimonial 
D 2.1.x.x.x.xx.xx Passivo circulante (F) 
C 1.1.1.x.x.xx.xx Caixa e equivalente de caixa (F) 
Natureza da informação: orçamentária 
D 6.3.2.1.x.xx.xx RP processados a pagar 
C 6.3.2.2.x.xx.xx RP processados pagos 
Natureza da informação: controle 
D 8.2.1.1.3.xx.xx DDR comprometida por liquidação e entradas compensatórias 
C 8.2.1.1.4.xx.xx DDR utilizada 

 

Por fim, o Consulente indaga sobre como proceder em ano eleitoral, situação que deve seguir 

o mesmo procedimento exarado acima, observadas as já mencionadas ressalvas. 

Ante o exposto, 

Opina, esta Unidade Técnica, pela possibilidade de pagamento das despesas do mês de 

dezembro, com a receita do dia 10 (dez) de janeiro do exercício seguinte proveniente de 

recursos do FPM, inclusive em ano eleitoral, desde que estejam empenhadas e autorizadas 

legalmente, bem como, sejam observadas as normas de Direito Financeiro e Orçamentário, 

notadamente as estabelecidas na Carta Política, na Lei n.º 4.320/64 e na Lei Complementar 

n.º 101/2000 citadas alhures, informando que as despesa inscritas em restos a pagar, 

processadas ou não, serão pagas em exercícios seguintes, desde que liquidadas. 

(...) 

 

III. Manifestação da Secretaria de Contas de Governo: 

Em seguida, o presente processo foi remetido a Secretaria de Contas de 

Governo, a qual se posicionou por meio do Certificado n. 156/2017 (fls. 18/31), 

conforme segue: 

(...) 

De início, cumpre anotar que a consulta de fl.1, não preenche os requisitos do artigo 199 do 

Regimento Interno do TCM/GO, visto que muito embora formulada por autoridade competente 

(Prefeito), de forma articulada e com indicação de objeto, não foi instruída com Parecer do 

órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente, visto que o Parecer exibido 

pelo Prefeito às fls.5/10, é emanado do Ministério Público de Contas do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

Todavia, considerando-se que o Despacho n° 1325/16-GCSICJ, fls.4, asseverou a relevância 

e repercussão da matéria, bem assim deixou para momento posterior a aferição dos 

requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame da questão. 
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Quanto às indagações formuladas na consulta de fl.1, esta Secretaria, se manifesta, nos 

seguintes termos: 

“1)Considerando que o Fundo de Participação dos Municípios é repassado em 

decêndios e que o repasse do dia 10 é referente ao período de arrecadação do dia 21 

até o final do mês anterior (LC 62/1989 art.4°), o Executivo pode pagar as despesas tais 

como a folha de pagamento do mês de dezembro com a receita do dia 10 de janeiro do 

ano seguinte? Como contabilizar esse procedimento?” 

A forma de entrega de recursos provenientes do Fundo de Participação dos Municípios 

encontra-se definido no artigo 4° da Lei Complementar n° 62, de 28 de dezembro de 1989, 

que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos 

dos Fundos de Participação e dá outras providências, verbis: 

“Art. 4° A União observará, a partir de março de 1990, os seguintes prazos máximos 
na entrega, através de créditos em contas individuais dos Estados e Municípios, dos 
recursos do Fundo de Participação: 
I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês: até o vigésimo dia; 
II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o 
trigésimo dia; 
III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: até o 
décimo dia do mês subseqüente. 
§ 1° Até a data prevista no caput deste artigo, a União observará os seguintes prazos 
máximos: 
I - recursos arrecadados do primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o décimo 
quinto dia do mês subseqüente; 
II - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: até o 
vigésimo dia do mês subseqüente.” 

 

Ademais, importante relembrar que o princípio da anualidade, deve ser sempre obedecido, 

pelas Leis Orçamentárias, conforme disposto no artigo 2° c/c o artigo 34, todos da Lei n° 

4320/64, ou seja, o orçamento público deve ficar adstrito a cada exercício financeiro, 

conforme os ensinamentos de Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho, em sua obra Direito 

Financeiro Esquematizado, p.409 Editora Saraiva: 

“O princípio da anualidade (ou da periodicidade) orçamentária exige que o orçamento 
público seja elaborado e autorizado para determinado período, que denominamos 
exercício financeiro, assim entendido o período em que se executa o orçamento. 
Também em virtude desse princípio, os créditos adicionais têm, em regra, vigência 
adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos. 
Assim, pelo princípio da anualidade orçamentária, as previsões das receitas e 
despesas públicas devem referir-se, sempre, a um período limitado de tempo.” 

 

Por oportuno, essencial indicar que os questionamentos realizados a este Tribunal, já foram 

realizados a outros Tribunais de Contas, que se manifestaram positivamente a respeito do 

questionado no primeiro item da consulta em tela, bem como apontaram a sua forma de 

contabilização, veja-se, pois: 
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-Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 
“CONSULTA N. 751.506 RELATOR: CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA” 
“...Diante disso, pergunta: 1 — O executivo pode pagar despesas tais como a folha de 
pagamento de mês de dezembro com a receita do dia 10 de janeiro do ano seguinte? 
Como contabilizar esse procedimento? 2 — Se o procedimento acima for correto, 
como proceder em ano eleitoral, já que o chefe do executivo não pode assumir 
despesas sem saldo financeiro para o próximo exercício?” 
“...MÉRITO  
No tocante aos questionamentos formulados pelo consulente, respondo, em tese, à 
consulta nos seguintes termos:  
As indagações trazidas aos autos dizem respeito ao pagamento de despesas 
empenhadas em dezembro do ano anterior com recursos do Fundo de Participação 
dos Municípios (FPM) recebidos em 10 de janeiro do ano seguinte e à forma de 
contabilizar esse procedimento. E, ainda, se esse procedimento for correto, como 
proceder em ano eleitoral, visto que o chefe do Executivo não pode assumir despesas 
sem saldo financeiro para o próximo exercício. 
Argumenta o consulente que a Lei Complementar n. 62/89 determina que os recursos 
do FPM serão transferidos nos dias 10, 20 e 30 de cada mês sempre sobre a 
arrecadação do Imposto de Renda e do IPI do decêndio anterior ao repasse. Assim, a 
parcela recebida em janeiro refere-se, em verdade, à arrecadação realizada no 
terceiro decêndio de dezembro e por isso será contabilizada como receita do ano 
anterior.  
Inicialmente, cumpre destacar o princípio da anualidade orçamentária, preconizado 
nos arts. 2º e 34 da Lei n. 4.320/64 e no art. 165, III e § 5º, da Constituição da 
República, que estabelece que as receitas devam ser previstas, e as despesas 
autorizadas para um exercício financeiro.  
No que tange ao pagamento de despesas do mês de dezembro, inscritas em restos a 
pagar, com a receita do dia 10 de janeiro do ano seguinte, há que ser observada a 
norma do art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000, que veda ao titular de Poder ou 
Órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de 
despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha 
parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade 
de caixa para esse efeito.  
Embora a vedação referida se limite aos dois últimos quadrimestres do mandato, o 
controle das disponibilidades de caixa deve ocorrer em todos os exercícios para que 
não haja desequilíbrio das contas públicas. 
Entretanto, não havendo restrição legal e considerando o princípio da continuidade da 
entidade pública, entendo que é possível o pagamento de despesas tais como a folha 
de pagamento do mês de dezembro com a receita do dia 10 de janeiro do ano 
seguinte, desde que empenhadas e autorizadas legalmente, observadas as normas 
do Direito Financeiro e Orçamentário, notadamente as estabelecidas na Constituição 
Federal, na Lei n. 4.320/64 e na Lei Complementar n. 101/2000.  
No que diz respeito à contabilização desse procedimento, cumpre esclarecer que, na 
necessidade, entre outras, de consolidar os conceitos, regras e procedimentos de 
reconhecimento e apropriação das receitas e despesas orçamentárias e demais 
operações típicas do setor público, a Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da 
Fazenda, instituiu a 4ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
válido para o exercício de 2012. Os procedimentos constantes desse manual foram 
editados em 20 de junho de 2011 em duas portarias: a Portaria-Conjunta n. 1 — em 
conjunto com a Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão —, aprovando os procedimentos contábeis orçamentários, e a 
Portaria n. 406, aprovando os procedimentos patrimoniais, os contábeis específicos, o 
plano de contas e as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público.  
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Quanto ao registro da receita orçamentária, consta a fls. 39 do referido manual que 
seu reconhecimento ocorre no momento da arrecadação, conforme art. 35 da Lei n. 
4.320/64, e decorre do enfoque orçamentário dessa lei, tendo por objetivo evitar que 
a execução das despesas orçamentárias ultrapasse a arrecadação efetiva. 
Consta, ainda, a fls. 40, que, além do registro dos fatos ligados à execução 
orçamentária, deve-se proceder à evidenciação dos fatos ligados à administração 
financeira e patrimonial, de maneira que os fatos modificativos sejam levados à conta 
de resultado (recursos) e que as informações contábeis permitam o conhecimento da 
composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros.  
Nesse sentido, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio 
tempestivamente, deve haver o registro da variação patrimonial aumentativa, em 
razão do fato gerador da receita, observando-se os princípios contábeis da 
competência e da oportunidade, independentemente de ter ocorrido a execução 
orçamentária. Ou seja, ocorrido o fato gerador, pode-se proceder ao registro contábil 
do direito a receber em contrapartida de variação patrimonial aumentativa, o que 
representa registro dessa variação por competência. 
Vale dizer que, no que tange ao reconhecimento da arrecadação das transferências 
constitucionais e legais, a exemplo do FPM, o lançamento contábil para informação 
patrimonial no exercício que finda será o reconhecimento com o débito na conta 
Crédito a Receber (ativo) em contrapartida ao crédito de Variação Patrimonial 
Aumentativa, pois nesse exercício não ocorreu efetivamente a receita orçamentária 
daquela fonte (FPM).  
Porém, no exercício corrente ao efetivo recebimento do recurso do FPM, há 
necessidade de se registrarem contabilmente o reconhecimento da receita 
orçamentária e a respectiva baixa do crédito a receber referente ao repasse, com 
lançamentos tanto no regime patrimonial (débito de Caixa e equivalente de Caixa a 
crédito de Créditos a Receber) quanto no regime orçamentário (débito de Receita a 
Realizar e crédito de Receita Realizada).  
O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ao tratar das transferências 
constitucionais e legais de recursos intergovernamentais — que são aquelas que são 
arrecadadas por um ente, mas que devem ser transferidas a outros entes por 
disposição constitucional ou legal (fls. 53), a exemplo do FPM —, orienta que o ente 
recebedor deve reconhecer um direito a receber (ativo), no sistema patrimonial, no 
momento da arrecadação pelo ente transferidor, em contrapartida da variação 
patrimonial aumentativa, não impactando o superavit financeiro. Assim, os recursos 
provenientes de transferências constitucionais e legais apresentam certeza, porém 
não liquidez e devem ser registrados como direito a receber.  
No momento do ingresso efetivo do recurso, o ente recebedor deverá efetuar a baixa 
do direito a receber (ativo) em contrapartida do ingresso no banco, afetando neste 
momento o superávit financeiro. Simultaneamente, deve-se registrar a receita 
orçamentária realizada em contrapartida da receita a realizar nas contas de controle 
da execução do orçamento.  
Consta do manual, a fls. 545-546, o lançamento contábil da União reconhecendo a 
obrigação de transferência de valores a municípios, oriundos do fundo de 
participação, e o município reconhecendo o direito a receber, de modo a possibilitar a 
consolidação das contas dos entes da federação. No município, o lançamento a 
débito e a crédito é o seguinte: 
D – 1.1.2.5.3.00.00 – Créditos de Transferências a Receber  
C – 4.5.2.0.3.00.00 – Transferências Intergovernamentais” 
“...À vista do exposto, concluo:  
1 — Não havendo restrição legal e considerando o princípio da continuidade da 
entidade pública, o chefe do Poder Executivo pode pagar, com receitas 
arrecadadas no exercício seguinte, despesas assumidas no ano anterior, desde 
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que tenham sido empenhadas e autorizadas, observadas as normas do Direito 
Financeiro e Orçamentário, notadamente as estabelecidas na Constituição 
Federal, na Lei n. 4.320/64 e na Lei Complementar n. 101/00. (grifos nossos). 
2 — No que tange ao reconhecimento da arrecadação das transferências 
constitucionais e legais, a exemplo do FPM, conforme orientações técnicas 
constantes da Portaria Conjunta n. 1, editada pelo Secretário do Tesouro 
Nacional do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Orçamento Federal do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e da Portaria n. 406, do 
Secretário do Tesouro Nacional (STN), ambas de 20 de junho de 2011, deve-se 
observar que:  
a) Quanto à informação patrimonial no exercício que finda: o lançamento 
contábil deverá registrar o reconhecimento de um direito a receber (ativo), no 
sistema patrimonial, no momento da arrecadação pelo ente transferidor, em 
contrapartida ao crédito de Variação Patrimonial Aumentativa, (débito de 
“Créditos a Receber” a crédito de “Variação Patrimonial Aumentativa”), pois no 
exercício financeiro que finda não ocorreu efetivamente o recebimento da 
receita orçamentária daquela fonte; 
b) Quanto às informações patrimoniais e orçamentárias no exercício corrente 
ao efetivo recebimento do recurso: há necessidade de se registrarem 
contabilmente a arrecadação da receita orçamentária e a respectiva baixa do 
crédito a receber decorrente do repasse do FPM, com lançamentos tanto nas 
informações do Regime Patrimonial (débito de Caixa e Equivalente de Caixa a 
crédito de Créditos a Receber) quanto aos lançamentos nas informações do 
Regime Orçamentário (débito de Receita a Realizar a crédito de Receita 
Realizada).” (grifos nossos). 
A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 
27/06/2012, presidida pelo Conselheiro Wanderley Ávila; presentes o Conselheiro 
Eduardo Carone Costa, Conselheira Adriene Andrade, Conselheiro Sebastião 
Helvecio, Conselheiro Cláudio Terrão, Conselheiro substituto Licurgo Mourão e 
Conselheiro em exercício Hamilton Coelho. Foi aprovado, por unanimidade, o parecer 
exarado pelo relator, Conselheiro Eduardo Carone Costa. Impedido o Conselheiro 
substituto Licurgo Mourão 
 (site: http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/1610.pdf) 
 
-Ministério Público de Contas do Estado de Roraima: 
 “Inicialmente, há de se ressaltar que o presente Processo de Consulta está 
plenamente regular do ponto de vista jurídico-processual, já que observou todo o 
trâmite procedimental estabelecido, tanto pela Lei Complementar Estadual nº 006/94 
(Lei Orgânica do TCE/RR), quanto pelo RITCE/RR.  
A Lei Complementar nº 62/1989, estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o 
controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação dos Estados e 
Municípios, bem como dá outras providências. A referida norma prevê prazos para a 
entrega de tais recursos, especialmente a insculpida no art. 4º, inciso III.  
É imperioso elucidar que o consulente primeiramente indaga sobre a possibilidade do 
Chefe do Poder Executivo poder pagar, com receitas arrecadadas no exercício 
seguinte, despesas assumidas no ano anterior, desde que tenham sido empenhadas 
e autorizadas, observadas as normas de direito financeiro e orçamentário, 
notadamente as estabelecidas na Constituição Federal, na Lei 4.320/64 e na Lei 
Complementar nº 101/00. 
Em resposta a primeira indagação, verifica-se que a Lei Complementar nº 62/89 
determina que os recursos do FPM serão transferidos nos dias 10, 20 e 30 de cada 
mês, sempre sobre a arrecadação de impostos do decêndio anterior ao repasse. 
Nesse raciocínio, o valor recebido em 10 (dez) de janeiro do FMP, refere-se à 

http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/1610.pdf
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arrecadação realizada no terceiro decêndio de dezembro e por tal razão contabilizada 
como receita do ano anterior.  
Assim, considerando os princípios da legalidade e da continuidade da entidade 
pública, seria possível o pagamento de despesas tais como a folha de pagamento do 
mês de dezembro com a receita repassada no dia 10 de janeiro do exercício 
seguinte, desde que devidamente observadas as normas de Direito Financeiro, tais 
como as estabelecidas na Constituição Federal, na Lei nº 4.320/64 e Lei 
Complementar nº 101/2000.  
Não havendo que se falar em afronta ao princípio da Anualidade Orçamentária (art. 2º 
e 34 da lei nº 4.320/64 e no art. 165, III, §5º, CF/88), uma vez que o valor recebido em 
janeiro do FMP pertence ao decêndio do mês de dezembro do exercício anterior.”  
“...No que se refere a segunda indagação, esposo o entendimento exarado no 
Parecer nº 002/2012/DIFIP/COMUN (fl. 30), o qual aduz que as “transferências 
constitucionais realizadas até o dia dez de janeiro, que se referem à arrecadação do 
último decêndio de dezembro, pertencem ao exercício anterior, e ficam contabilizadas 
no ativo circulante, a debito da conta transferência a receber, por ocasião do 
encerramento do exercício financeiro. 
III – CONCLUSÃO EX POSITIS, pelas razões de fato e de direito acima 
apresentadas, este Parquet de Contas pugna que, considerando os princípios da 
legalidade e da continuidade da entidade pública, seria possível o pagamento de 
despesas, tais como a folha de pagamento do mês de dezembro, com a receita 
repassada no dia 10 de janeiro do exercício seguinte, desde que devidamente 
observadas as normas de Direito Financeiro, tais como as estabelecidas na 
Constituição Federal, na Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/2000. No que se 
refere a segunda indagação feita pelo consulente, sobre como contabilizar tal 
pagamento, posiciono-me no sentido de que ficam as referidas despesas 
contabilizadas no ativo circulante, a debito da conta transferência a receber, por 
ocasião do encerramento do exercício financeiro.” 
PARECER Nº 014/2013 – MPC - PROCESSO Nº 0706/2012 – TCERR - CONSULTA 
(site:https://www.mpc.rr.gov.br/uploads/2013/11/06112013031907833_8.pdf) 

 

Desta forma considerando-se que as receitas do FPM (transferência constitucional prevista 

no artigo 159 da Constituição Federal de 1988), relativas ao mês de dezembro (21º dia até 

seu final) somente serão repassadas até o décimo dia do mês subsequente, torna-se 

necessário, para o pagamento de despesas/folha de pagamento no mês de janeiro, a 

realização de prévio empenho/autorização, observando-se o previsto na Lei n° 4320/64, em 

especial os artigos 34 a 37 e 60, Constituição Federal de 1988 e Lei Complementar n° 101/00 

– Lei de Responsabilidade Fiscal e legislação/normas correlatas. 

Ademais, a forma de contabilização dos recursos provenientes do FPM, deve seguir o 

apontado no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), da Secretaria do 

Tesouro Nacional - Aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 

vigente à época, bem assim suas atualizações posteriores. 

Dessa maneira, o MCASP – STN, em vigor é a 7ª Edição (Exercício 2017), que quanto à 

contabilização das transferências constitucionais, dentre elas às relativas ao FPM, orienta: 
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“3.6.4.3. Transferências Constitucionais e Legais Enquadram-se nessas 
transferências aquelas que são arrecadadas por um ente, mas devem ser transferidas 
a outros entes por disposição constitucional ou legal.  
Exemplos de transferências constitucionais: Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM), Fundo de Participação dos Estados (FPE), Fundo de Compensação dos 
Estados Exportadores (FPEX) e outros. Exemplos de transferências Legais: 
Transferências da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), Transferências do FNDE 
como: Apoio à Alimentação Escolar para Educação Básica, Apoio ao Transporte 
Escolar para Educação Básica, Programa Brasil Alfabetizado, Programa Dinheiro 
Direto na Escola. O ente recebedor deve reconhecer um direito a receber (ativo) no 
momento da arrecadação pelo ente transferidor em contrapartida de variação 
patrimonial aumentativa, não impactando o superávit financeiro.  
No momento do ingresso efetivo do recurso, o ente recebedor deverá efetuar a baixa 
do direito a receber (ativo) em contrapartida do ingresso no banco, afetando neste 
momento o superávit financeiro. Simultaneamente, deve-se registrar a receita 
orçamentária realizada em contrapartida da receita a realizar nas contas de controle 
da execução do orçamento. Esse procedimento evita a formação de um superávit 
financeiro superior ao lastro financeiro existente no ente recebedor.” 

 

“2) Se o procedimento acima for correto, como proceder em ano eleitoral, já que o 

Chefe do Executivo não pode assumir despesas sem saldo financeiro para o próximo 

exercício?” 

O artigo 42 da Lei Complementar n° 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, prevê 

vedações quanto a assunção de obrigações de despesas nos últimos dois quadrimestres de 

mandato, verbis: 

“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 
Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os 
encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.” 

 

Desse modo, nota-se que o artigo 42 da LRF visa evitar comprometimento de receitas futuras 

e prejuízos às finanças públicas dos Entes, como a contração de obrigações de despesas 

que não podem ser pagas dentro do exercício ou que havendo parcelas a serem pagas, não 

exista disponibilidade de caixa. 

Nesse sentido, Edson Ronaldo Nascimento, Analista de Finanças da Secretaria do Tesouro 

Nacional em seu artigo Regras de final de mandato: orientações aos governos estaduais e 

municipais. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Edição Especial – ano 

XXIX. Belo Horizonte: 2011, ensina: 

“O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi concebido com o espírito de, por um 
lado, evitar que, em último ano da administração, sejam irresponsavelmente 
contraídas novas despesas que não possam ser pagas no mesmo exercício, sob 
pressão do próprio pleito.  
Por outro lado, o fim do mandato serviria também como ponto de corte para 
equacionamento de todos os estoques. Em outras palavras, eventuais dívidas 
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poderiam ser roladas ao longo de um mesmo mandato, mas jamais transferidas para 
o sucessor. A regra visa obrigar o governante a “deixar a casa arrumada para o 
sucessor”. 
(site:http://revista.tce.mg.gov.br/Revista/Revista/481) 

 

Da mesma forma, Homero Andretta Júnior, Advogado da União, em seu artigo Vedações de 

Dispêndios e outras práticas administrativas no último ano de mandato ou legislatura, 

assevera: 

“...Ante o exposto, verifica-se que a legislação pátria já não se compadece de 
artifícios administrativos, em anos de término de mandatos eletivos, com finalidades 
espúrias, em especial a interferência indevida na vontade popular quando da 
manifestação de sua vontade política por meio do voto, bem como a assunção de 
despesas e o endividamento da máquina pública de forma a inviabilizar o próximo 
mandato político.  
Embora a Lei de Responsabilidade Fiscal tenha sido inquinada de inúmeras 
inconstitucionalidades quando de sua aprovação pelo Congresso Nacional, hoje tem-
se quase um consenso em torno dela, pois inibiu de maneira bastante eficaz práticas 
administrativas arcaicas que ainda eram adotadas no Brasil, em todos os entes da 
federação.  
As restrições em ano eleitoral, portanto, não protegem somente a legitimidade e a 
transparência das eleições, mas também protegem as finanças públicas, portanto o 
patrimônio estatal, que em última análise é patrimônio do povo. Os velhos 
pensamentos de que o patrimônio público não é patrimônio de ninguém, ou de que o 
patrimônio público estava ao talante do administrador, já não se sustentam mais, em 
face dos diversos instrumentos jurídicos inibitórios da atuação de governantes e 
administradores inescrupolosos.  
Os princípios democráticos e os princípios da Administração Pública consagrados na 
Constituição exigem que governantes e administradores se portem de acordo com a 
moralidade, a eficiência, a publicidade, a impessoalidade e a legalidade.” 
(site:http://www.agu.gov.br/page/download/index/id/550931) 

 

Ainda, frise-se que o segundo questionamento da presente consulta, também foi formulada a 

outros Tribunais, que se manifestaram pela necessidade de observância pelos Prefeitos do 

artigo 42 da LRF, senão veja-se: 

-Ministério Público de Contas do Estado de Roraima: 
PARECER Nº 014/2013 – MPC - PROCESSO Nº 0706/2012 – TCERR – CONSULTA 
“...Apesar de tal possibilidade, torna-se imperioso registrar que apesar da 
possibilidade de pagamento das despesas inscritas em dezembro, com as receitas 
recebidas em 10 de janeiro do exercício seguinte, há que ser observada a norma do 
art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000, que veda ao titular de Poder ou Órgão, nos 
últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro do respectivo mandato, ou que tenha parcelas a 
serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa.” 
(Site:https://www.mpc.rr.gov.br/uploads/2013/11/06112013031907833_8.pdf) 
 
-Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais: 
“CONSULTA N. 751.506 RELATOR: CONSELHEIRO EDUARDO CARONE COSTA” 
“...Diante disso, pergunta: 1 — O executivo pode pagar despesas tais como a folha de 
pagamento de mês de dezembro com a receita do dia 10 de janeiro do ano seguinte? 
Como contabilizar esse procedimento? 
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2 — Se o procedimento acima for correto, como proceder em ano eleitoral, já 
que o chefe do executivo não pode assumir despesas sem saldo financeiro para 
o próximo exercício?” (grifos nossos). 
“...MÉRITO 
[...] O consulente questiona também: “2 – Se o procedimento acima for correto como 
proceder em ano eleitoral, já que o chefe do executivo não pode assumir despesas 
sem saldo financeiro para o próximo exercício?”  
A esse questionamento respondo nos termos dos votos que tenho proferido sobre a 
matéria, como, por exemplo, no Processo n. 704.637:  

O comando do art. 42 da Lei Complementar n. 101/2000 é claro. Ou seja, 
nos últimos oito meses do mandato, “in casu”, do prefeito, para que possa 
ser assumida obrigação de despesa, não bastará ter apenas previsão ou 
dotação orçamentária.  
Deverá ser comprovado que há condição de pagar a despesa nova 
contraída nesse período coma arrecadação do próprio exercício financeiro, 
isto é, tal despesa não pode ser deixada para ser paga com dinheiro do 
exercício seguinte e pelo próximo prefeito. 
Para extrair-se a melhor exegese da norma contida no dispositivo sob 
exame, o intérprete não pode olvidar, entretanto, que contrair obrigação de 
despesa não tem o mesmo significado de empenhar despesa, ato que 
constitui uma das fases do processamento da despesa pública.  
E segundo se depreende da interpretação dada às disposições do art. 58 da 
Lei 4.320/64 pelo professor Teixeira Machado: o empenho não cria 
obrigação de despesa para a Administração Pública e, sim, ratifica garantia 
de pagamento assegurada em relação contratual, bem como em 
mandamentos de leis ou regulamentos.  
Portanto, a obrigação de despesa é contraída, por exemplo, quando se 
contrata o servidor, no momento da contratação de operação de crédito, 
quando se parcela uma dívida, no ato da celebração de um convênio ou 
quando se contrata a execução de obra ou o fornecimento de bens e a 
prestação de serviços pela Administração Pública.  
Dessa forma, contrair obrigação de despesa nos últimos dois quadrimestres 
do mandato é assumir compromissos em decorrência de diploma legal, 
contrato ou instrumento afim, que não existiam antes dos últimos oito meses 
do final do mandato, obrigações novas, essas, que o prefeito pode ou não 
assumir, diante da possibilidade de haver ou não recursos financeiros para 
pagar as correspondentes despesas.  
Diante do exposto, as disposições do art. 42 não se aplicam às despesas 
empenhadas nos últimos oito meses que foram geradas em decorrência de 
obrigações assumidas anteriormente.  

 

Em se tratando da folha de pagamento do mês de dezembro, tal como consultado, há 
que se verificar se a assunção das obrigações foi feita nos dois últimos 
quadrimestres, mas presume-se que a maior parte tenha sido contraída antes desse 
período.  
Além disso, tais despesas não poderiam deixar de ser empenhadas e pagas sem que 
ouvesse prejuízo à municipalidade.  
Ao tratar das vedações do art. 59 da Lei n. 4.320/64 e do art. 42 da LC n. 101/2000, J. 
Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, em sua obra A Lei 4.320 Comentada, 
31ª edição, p. 142, orientam:  
[...] aqui surge um complicador que é a dor de cabeça dos agentes da administração 
pública — a quem cabe a responsabilidade pela obrigação assumida? É evidente que 
a obrigação de pagar é da entidade.  
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Mas a responsabilidade é de quem a assumiu sem a observância dos requisitos 
estabelecidos na legislação pertinente.  
Portanto, ao assumir despesa nova em final de mandato, o gestor deve estar 
atento às disponibilidades de caixa, sob pena de incorrer em crime contra as 
finanças públicas, conforme previsão na Lei n. 10.128/2000 (Lei de Crimes 
Fiscais).” (grifos nossos). 
“...À vista do exposto, concluo:  
[...] 3 — Ressalto que, não sendo legítima a despesa assumida ao final do 
mandato, o gestor, tanto no aspecto legal quanto no financeiro, pode ser 
responsabilizado, nos termos do § 4º do art. 59 da Lei n. 4.320/64, e incorrer em 
crime contra as finanças públicas, nos termos do art. 359-C da Lei n. 
10.028/2000. É o que entendo.” (grifos nossos). 
A consulta em epígrafe foi respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 
27/06/2012, presidida pelo Conselheiro Wanderley Ávila; presentes o Conselheiro 
Eduardo Carone Costa, Conselheira Adriene Andrade, Conselheiro Sebastião 
Helvecio, Conselheiro Cláudio Terrão, Conselheiro substituto Licurgo Mourão e 
Conselheiro em exercício Hamilton Coelho. Foi aprovado, por unanimidade, o parecer 
exarado pelo relator, Conselheiro Eduardo Carone Costa. Impedido o Conselheiro 
substituto Licurgo Mourão 
(site: http://revista.tce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/1610.pdf) 

 

Assim, em que pese à possibilidade de pagamento das despesas empenhadas em dezembro 

do exercício anterior, com as receitas do FPM recebidas em 10 de janeiro do exercício 

seguinte, conforme alinhavado no item anterior, observa-se que cabe ao Gestor, 

principalmente em ano eleitoral, obedecer/respeitar o previsto no artigo 42 da Lei 

Complementar n° 101/00-LRF, que veda ao titular de Poder ou Órgão, nos dois últimos 

quadrimestres de mandato, a assunção de despesa que não possa ser cumprida 

integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem 

que exista suficiente disponibilidade de caixa. 

(...) 

 

Em conformidade com o procedimento regular desta Corte, foram os autos 

encaminhados ao Ministério Público de Contas para pronunciamento. 

 

III. Manifestação do Ministério Público de Contas: 

Em sede de análise conclusiva, a Procuradoria de Contas deste TCM exarou 

o Parecer n. 2218/2017 (fls. 32/34), no qual se posicionou em parcial concordância 

com o entendimento exarado pela SCMG e pela SCG, divergindo apenas quanto à 

resposta do questionamento número 3, in verbis: 

(...) 
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Muito embora careça a presente Consulta do obrigatório parecer do órgão de assistência 

técnica ou jurídica da autoridade consulente, tem-se por adequado, em juízo de 

razoabilidade, afastar este requisito negativo de admissibilidade em face da relevância das 

indagações levantadas, bem como o impacto disso nas contas a serem apreciadas por este 

Tribunal. 

Ultrapassada a questão preliminar, tem-se que andaram bem as Especializadas deste 

Tribunal em suas respectivas análises, esgotando praticamente o objeto dos autos, restando 

a este MPC apenas definir alguns parâmetros, conceitos e prestar esclarecimentos que 

possam auxiliar na melhor forma de responder ao consulente. 

Neste sentido, calha reproduzir trecho da análise da SCMG que à fl. 14 assentou que a 3ª 

parcela do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, referente ao último período do mês 

de dezembro (do dia 21 ao dia 31), deve ser reconhecida pelo Município – no sistema 

patrimonial – no mês de sua arrecadação pelo ente transferidor (ou seja: dezembro) e não no 

mês da sua efetiva transferência pela União (janeiro do ano seguinte). Já para fins 

orçamentários a receita deve ser reconhecida (registrada) apenas no momento do efetivo 

ingresso do numerário aos cofres municipais (janeiro do ano seguinte). 

Particularizando a forma correta de se contabilizar o procedimento levantado pelo Gestor, 

tanto a SCMG quanto a SCG – escoradas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público (MCASP) – esclarecem que o registro contábil dos recursos provenientes da 3ª 

parcela do FPM de dezembro deve ser reconhecido como um direito a receber (ativo), no 

sistema patrimonial, no momento da arrecadação pelo ente transferidor, em contrapartida da 

variação patrimonial aumentativa, não impactando o superávit financeiro. 

No momento do ingresso efetivo do recurso, o ente recebedor deverá efetuar a baixa do 

direito a receber (ativo) em contrapartida do ingresso no banco, afetando neste momento o 

superávit financeiro. 

Simultaneamente, deve-se registrar a receita orçamentária realizada em contrapartida da 

receita a realizar nas contas de controle da execução do orçamento. Esse procedimento evita 

a formação de um superávit financeiro superior ao lastro financeiro existente no ente 

recebedor. 

Neste sentido, tem-se por respondida a parte final da primeira indagação do consulente 

(como contabilizar). 

Em relação à possibilidade do pagamento da despesa (folha de pagamento de dezembro) 

com os recursos provenientes da 3ª parcela do FPM (que só ingressam nos cofres municipais 

em 10 de janeiro do ano subsequente à arrecadação pelo ente transferidor) este MPC, 

concordando com as análises das Unidades Técnicas, esclarece que os requisitos para se 
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realizar tal procedimento encontram-se adstritos aos estágios, às fases da execução da 

despesa. 

Autorizada em lei a despesa com a folha de pagamento de dezembro deve ser empenhada 

no mês de dezembro. Aqui parênteses para destacar que o empenho não reflete 

inexoravelmente em obrigação de pagamento e, sim, ratifica a garantia de pagamento 

assegurada pelo vínculo estatutário entre o Município e seus servidores. Nesta direção, 

transparece a necessidade de se implementar a condição para que tais servidores façam jus 

ao seus vencimentos, tal como o comparecimento ao trabalho, a realização das tarefas que 

lhe são pertinentes e a obediência às regras impostas pelo Estatuto do Servidores. 

Trata-se, então, da liquidação da despesa. “A liquidação é, pois, a verificação do implemento 

de condição. Quando o setor de pessoal prepara a folha de pagamento do mês, deduzindo 

faltas e impontualidades, está na verdade liquidando a despesa com pessoal do mês”. 

Considerando que procedimento é realizado no momento da confecção da folha, tem-se que 

a folha de pagamento de dezembro é liquidada em dezembro. 

Por fim, em vista da liquidação da despesa em dezembro esta deve ser inscrita até 31 de 

dezembro em restos a pagar processados, a permitir no próximo exercício a continuidade dos 

estágios de execução dessa despesa. Ou seja, permitir que ocorra seu pagamento (última 

fase da despesa) no ano subsequente. 

Seguindo os supracitados estágios da despesa, bem como sua inscrição até 31 de dezembro 

em restos a pagar processados, tem-se por positiva a resposta à parte inicial da primeira 

indagação. 

Quanto à última indagação (como se proceder em ano eleitoral), verifica-se que, além de todo 

o procedimento exposto anteriormente que igualmente deve ser seguido, a Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) veda contrair obrigação no último ano do 

mandato do governante sem que exista a respectiva cobertura financeira, conforme disposto 

na norma do caput do art. 42 da LRF, que, in verbis, estabelece: 

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois 
quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este 
efeito. (grifei e sublinhei). 

 

Tratando-se de despesa referente à folha de pagamento dezembro em ano eleitoral, fácil 

perceber a subsunção deste fato à hipótese normativa acima descrita. 

Aqui não se cuida de norma principiológica (que permitiria uma ponderação de valores), mas 

antes se revela em uma regra imperativa (presumidamente constitucional) que deve ser 

aplicada em toda a sua completude, eis que o fato se amolda perfeitamente à hipótese 

normativa. 
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Nesta direção, a norma válida que se extrai do texto legal, aplicável ao caso em tese aqui 

deduzido, é no sentido de que no ano eleitoral – caso o Chefe do Poder Executivo pretenda 

postergar para o seu sucessor o pagamento da folha de dezembro – este deve deixar (além 

de realizar o procedimento orçamentário e patrimonial acima explicitado) suficiente 

disponibilidade de caixa para fazer frente à respectiva despesa. 

Dessa forma, prestigia-se uma programação de caixa que visa eliminar heranças fiscais 

onerosas ao sucessor. 

Cumpre destacar que a disponibilidade de caixa mencionada na LRF cuida-se de receita 

realizada (prevista, arrecadada e recolhida) no exercício, ao contrário da 3ª parcela do FPM 

do mês de dezembro, eis que configura receita realizada no exercício seguinte. 

Ou seja, em que pese não poder o ente arrecadador do FPM deixar de repassá-lo, eis que 

próprios do Município, o Chefe do Poder Executivo não pode considerá-los para fins de 

atendimento da LRF. 

Aqui cabe outro parêntese. Em vista do princípio da continuidade administrativa, a obrigação 

de pagar é do ente federativo. Entretanto, o Gestor é pessoalmente responsável no caso de 

inobservância dos requisitos estabelecidos na legislação de regência quando da assunção da 

despesa. 

Tanto assim que o Chefe do Poder Executivo pode, em tese, incorrer em crime contra as 

finanças públicas, especificamente o previsto no art. 369-C do Código Penal. 

Conclusão. 

Ante o exposto, este Ministério Público de Contas manifesta-se pelo CONHECIMENTO desta 

Consulta, nos termos do art. 31 da Lei Estadual nº 15.958/07, para responder ao consulte: 

1. Pode-se satisfazer a folha de pagamento de dezembro dos servidores públicos com os 

recursos provenientes da 3ª parcela do FPM de dezembro, desde que a despesa seja 

autorizada em lei e sejam obedecidos os estágios, às fases da sua execução, incluindo além 

do seu empenho e liquidação em dezembro, sua inscrição até 31 de dezembro em restos a 

pagar processados; 

2. O registro contábil dos recursos provenientes da 3ª parcela do FPM de dezembro deve ser 

realizado como um direito a receber (ativo), no sistema patrimonial, no momento da 

arrecadação pelo ente transferidor, em contrapartida da variação patrimonial aumentativa, 

não impactando o superávit financeiro. No momento do ingresso efetivo do recurso, o ente 

recebedor deverá efetuar a baixa do direito a receber (ativo) em contrapartida do ingresso no 

banco, afetando neste momento o superávit financeiro. Simultaneamente, deve-se registrar a 

receita orçamentária realizada em contrapartida da receita a realizar nas contas de controle 

da execução do orçamento. 
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3. Em ano eleitoral, o Chefe do Poder Executivo, além de realizar o procedimento 

orçamentário e patrimonial explicitado no item 1, deve deixar suficiente disponibilidade de 

caixa, correspondente ao montante da folha de pagamento de dezembro, não podendo 

considerar para fins de atendimento da LRF os recursos provenientes da 3ª parcela do FPM 

do mês de dezembro. (RC). 

(...) 

  

À vista das manifestações técnicas anotadas pelos órgãos competentes, foram 

os autos conclusos para o Relator. 

 

IV. Proposta de Decisão do Relator – Conselheiro Substituto Irany 

Júnior: 

Saneado o feito, foi exarada pelo Relator do processo, em total concordância 

com a Secretaria de Contas Mensais de Gestão e com a Secretaria de Contas de 

Governo e em parcial concordância com o Ministério Público de Contas, proposta de 

decisão nos seguintes temos: 

(...) 

I -  CONHECER DA CONSULTA, em virtude do cumprimento dos requisitos de 

admissibilidade do art. 199 do Regimento Interno, dada a relevância da matéria, outorgando-

lhe eficácia normativa geral; 

II -  RESPONDER AO CONSULENTE que: 

a) As despesas com pessoal (folha salarial) relativas ao mês de dezembro podem ser 

quitadas com os recursos do FPM que ingressarem até o dia 10 do mês subsequente, desde 

que tenham sido autorizadas, empenhadas e liquidadas, na forma estabelecida pela Lei nº 

4.320/1964; 

b) A contabilização dos recursos do FPM deve seguir o seguinte protocolo: 

1º) no momento da arrecadação pelo ente transferidor reconhece-se o direito no patrimônio 

do ente recebedor, debitando-se a conta 1.1.2.3.3.00.00 Crédito de Transferências a Receber 

– Inter OFSS – União e creditando a conta 4.5.2.1.3.00.00 Transferências Constitucionais e 

Legais de Receitas – Inter OFSS – União; 

2º) ocorrido o efetivo ingresso dos recursos, baixa-se o direito a receber à contrapartida do 

ingresso em conta bancária específica, debitando-se a conta 1.1.1.1.0.00.00 Caixa e 

Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional e creditando a conta 1.1.2.3.3.00.00 Crédito de 

Transferências a Receber – Inter OFSS – União;  
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3º) em seguida, registra-se a receita orçamentária nas contas de controle de execução do 

planejamento e orçamento, debitando-se a conta 6.2.1.1.0.00.00 Receita a Realizar e 

creditando a conta 6.2.1.2.0.00.00 Receita Realizada; 

4º) por último, registra-se o controle da disponibilidade dos recursos recebidos e a 

programação financeira dos recursos a utilizar, debitando-se a conta 7.2.1.1.0.00.00 Controle 

da Disponibilidade de Recursos e creditando a conta 6.2.1.2.0.00.00 Receita Realizada; 

c) Em ano eleitoral, pode-se utilizar dos recursos do FPM com ingresso previsto até o dia 

10 de janeiro, desde que sejam observadas às disposições da LC nº 101/200 (LRF), de modo 

que a obrigação com a folha salarial dos servidores a ser quitada não tenha sido, integral ou 

parcialmente, contraída nos últimos dois quadrimestres do mandato, e que os referidos 

recursos estejam disponíveis até a data limite para o pagamento. 

(...) 

 

Com fundamento no art. 51 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, o 

Conselheiro Francisco José Ramos, por entender conveniente estudar mais 

detidamente as questões examinadas do feito, requereu vista dos autos para a 

apresentação de Voto Revisor. 

É o relatório. 

 

VOTO DO REVISOR 

 

Primeiramente, ressalto que as questões consultadas estão sendo praticadas 

pelos municípios desde a edição da Lei 4.320/64 e da Lei Complementar 101/2000 

(LRF). Assim, o interesse real do consulente é saber se este Tribunal irá computar a 

receita recebida pelo FPM no primeiro decêndio de janeiro na disponibilidade de 

caixa do município no encerramento do exercício, para fins de verificação do 

cumprimento do art. 42 da LRF, o qual veda, ao titular de Poder, contrair obrigação, 

nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, que não possa ser cumprida 

integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

Ademais, na presente consulta (protocolada em 14/12/2016), o consulente 

menciona que a resposta desta Corte de Contas aos questionamentos feitos poderia 

impactar o fechamento das contas de 2016. 
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Nesse contexto, não divirjo do mérito das respostas elaboradas pelo 

Relator, mas julgo necessário alterar o modo como foram apresentadas as 

respostas. Além disso, quanto às manifestações técnicas, acolho o entendimento 

exposto Ministério Público de Contas deste TCM e, consequentemente, discordo 

parcialmente do posicionamento consignado no feito pela SCMG e pela SCG no 

que se refere ao questionamento número 3, encaminhado a esta Corte de Contas 

pelo Consulente. 

 

Dos requisitos de conhecimento 

Primeiramente, verifico que o consulente, Sr. Cleudes Bernardes da Costa, 

Prefeito Municipal de Bom Jardim de Goiás (Gestão 2013/2016), está no rol das 

autoridades legitimadas para sua formulação (inc. I do art. 31 da LOTCM/GO e inc. I 

do art. 199 do RITCM/GO). 

Observo que a presente consulta não atende integralmente os requisitos 

legais, pois, apesar de possuir objeto precisamente definido e adequadamente 

articulado, não contém o parecer jurídico emitido pelo órgão de assistência técnica 

ou jurídica da autoridade consulente, em descumprimento ao §1º do art. 31 da 

LOTCM/GO. 

Contudo, esta consulta merece conhecida, em razão da relevância do tema 

sobre as contas apreciadas por este Tribunal e, ainda, por inexistir manifestação 

anterior acerca do objeto no acervo jurisprudencial, conforme manifestação da 

Divisão de Documentação e Biblioteca. 

Ademais, importa mencionar que, conquanto possa esta Corte de Contas 

responder aos questionamentos formulados pelas Administrações Municipais, 

sempre o fará tão somente quanto à tese jurídica abstrata trazida a seu 

conhecimento, não vinculando, em absoluto, o prejulgamento elaborado a qualquer 

causa particular ou situação pré-existente. 

Este órgão de controle externo, muito embora possa auxiliar os 

jurisdicionados, não possui competência para assessorá-los diretamente, sob pena 
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de operar em substituição ao administrador público, antecipando-se, inclusive, à 

análise meritória do fato, atuando, portanto, fora dos limites constitucionalmente 

impostos ao exercício da sua função consultiva/normativa. 

 

Do mérito 

Superada a análise das condições de conhecimento, passo ao exame 

meritório. 

Dessa forma, quanto ao questionamento número 1, tal como evidenciado pela 

SCMG, pela SCG, pelo MPC e pelo Relator, pode o município, guardadas as 

exceções do ano eleitoral e observado o princípio do equilíbrio das contas públicas, 

pagar as despesas efetuadas em dezembro, inclusive as relativas à folha de 

pagamento, com os recursos recebidos pelo FPM no primeiro decêndio de janeiro, o 

qual é referente ao período de arrecadação do dia 21 até o final do mês anterior, 

desde que sejam obedecidos os devidos estágios de execução da despesa, 

incluindo além de empenho e liquidação em dezembro, sua inscrição até 31 de 

dezembro em restos a pagar processados. 

No que se refere à contabilização (questão n. 2) também concordo com as 

Unidades Técnicas, com a Procuradoria de Contas e com o Relator, no sentido de 

que deve ser seguido o procedimento contido no Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público – MPCAS, conforme segue: 

1º - no momento da arrecadação pelo ente transferidor, realiza-se o registro 

contábil do direito a receber (Ativo – Classe 1) e promove-se o lançamento à credito 

para registro da variação patrimonial aumentativa (Classe 4): 

Natureza da informação: Patrimonial 

D 1.1.2.3.3.00.00 Crédito de Transferências a Receber – Inter OFSS - União 

C 4.5.2.1.3.00.00 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas – Inter 

OFSS - União 
 

2º - ocorrido o efetivo ingresso dos recursos no erário municipal, baixa-se o 

direito a receber à contrapartida do ingresso em conta bancária específica: 

Natureza da informação: Patrimonial 
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D 1.1.1.1.0.00.00 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 

C 1.1.2.3.3.00.00 Crédito de Transferências a Receber – Inter OFSS – União 
 

3º - ainda no momento do ingresso do recurso, registra-se a receita 

orçamentária nas contas de controle de execução do planejamento e orçamento: 

Natureza da informação: orçamentária 

D 6.2.1.1.0.00.00 Receita a Realizar 

C 6.2.1.2.0.00.00 Receita Realizada 
 

4º - por último, registra-se o controle da disponibilidade dos recursos 

recebidos e a programação financeira dos recursos a utilizar:  

Natureza da informação: controle 

D 7.2.1.1.0.00.00 Controle da Disponibilidade de Recursos  

C 8.2.1.1.1.00.00 Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) 

 

Finalmente, quanto ao questionamento n. 3, concordo com o Relator e com o 

MPC e discordo das Unidades Técnicas, uma vez que manifesto no sentido de que, 

no cálculo da disponibilidade financeira de dezembro, visando análise do art. 42 da 

LRF, para cumprir compromissos processados (liquidados) nos últimos dois 

quadrimestres, a receita a receber em janeiro do FPM não será considerada. Assim, 

em ano eleitoral, não poderá o Chefe do Poder Executivo considerar, para fins de 

atendimento do art. 42 da LRF, os recursos provenientes da 3ª parcela do FPM do 

mês de dezembro (paga em janeiro), devendo, portanto, deixar suficiente 

disponibilidade de caixa para adimplemento de todas as obrigações assumidas, 

inclusive as referente à folha de pagamento de dezembro. 

  

Ante o exposto, apresento Voto Revisor nos seguintes termos:  

 

1. CONHECER a presente Consulta, excepcionalmente, conquanto não 

cumpridos todos os requisitos de admissibilidade; 

2. RESPONDER ao consulente, em decorrência da análise de mérito, que: 

2.1. o município pode, guardadas as exceções do ano eleitoral e observado o 
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princípio do equilíbrio das contas públicas, pagar as despesas efetuadas em 

dezembro, inclusive as relativas à folha de pagamento, com os recursos recebidos 

pelo FPM no primeiro decêndio de janeiro, o qual é referente ao período de 

arrecadação do dia 21 até o final do mês anterior, desde que sejam obedecidos os 

devidos estágios de execução da despesa, incluindo além de empenho e liquidação 

em dezembro, sua inscrição até 31 de dezembro em restos a pagar processados. 

2.2. a contabilização dos recursos recebidos do FPM deve ser seguido o 

procedimento contido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 

MPCAS, conforme segue: 

1º - no momento da arrecadação pelo ente transferidor, realiza-se o registro 

contábil do direito a receber (Ativo – Classe 1) e promove-se o lançamento à credito 

para registro da variação patrimonial aumentativa (Classe 4): 

Natureza da informação: Patrimonial 

D 1.1.2.3.3.00.00 Crédito de Transferências a Receber – Inter OFSS - União 

C 4.5.2.1.3.00.00 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas – Inter 

OFSS - União 
 

2º - ocorrido o efetivo ingresso dos recursos no erário municipal, baixa-se o 

direito a receber à contrapartida do ingresso em conta bancária específica: 

Natureza da informação: Patrimonial 

D 1.1.1.1.0.00.00 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 

C 1.1.2.3.3.00.00 Crédito de Transferências a Receber – Inter OFSS – União 
 

3º - ainda no momento do ingresso do recurso, registra-se a receita 

orçamentária nas contas de controle de execução do planejamento e orçamento: 

Natureza da informação: orçamentária 

D 6.2.1.1.0.00.00 Receita a Realizar 

C 6.2.1.2.0.00.00 Receita Realizada 

 

4º - por último, registra-se o controle da disponibilidade dos recursos 

recebidos e a programação financeira dos recursos a utilizar:  

Natureza da informação: controle 

D 7.2.1.1.0.00.00 Controle da Disponibilidade de Recursos  
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C 8.2.1.1.1.00.00 Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR) 

2.3. no cálculo da disponibilidade financeira de dezembro, visando análise do 

art. 42 da LRF, para cumprir compromissos processados (liquidados) nos últimos 

dois quadrimestres, a receita a receber em janeiro do FPM não será considerada. 

Assim, em ano eleitoral, não poderá o Chefe do Poder Executivo considerar, para 

fins de atendimento do art. 42 da LRF, os recursos provenientes da 3ª parcela do 

FPM do mês de dezembro (paga em janeiro), devendo, portanto, deixar suficiente 

disponibilidade de caixa para adimplemento de todas as obrigações assumidas, 

inclusive as referente à folha de pagamento de dezembro. 

3. ALERTAR o Consulente e demais gestores municipais que as Consultas 

respondidas por este Tribunal, apesar do seu caráter normativo, referem-se às 

asserções abstratas trazidas a seu conhecimento, não vinculando, em absoluto, o 

prejulgamento elaborado a qualquer causa particular ou situação pré-existente. 

4. DAR ciência ao consulente da presente decisão; e 

5. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

É o Voto. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em 10 

de julho de 2017. 

 
 
 
 

 
FRANCISCO JOSÉ RAMOS 

Conselheiro Relator 
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