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ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2020 – SGT 

TÍTULO:    

Orientações aos jurisdicionados sobre os impactos da Emenda Constitucional nº 105, 

de 2019, na contabilidade e na elaboração dos demonstrativos fiscais exigidos pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

REFERÊNCIA:  

Emendas Constitucionais nº 86, de 2015 

Emendas Constitucionais nº 100, de 2019 

Emendas Constitucionais nº 105, de 2019 

Nota Técnica SEI nº 193/2020/ME 

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)  

Constituição Federal de 1988, de 5 de outubro de 1988  

Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 

 

INTRODUÇÃO          

O art. 166 da Constituição Federal já havia sido alterado pelas Emendas 

Constitucionais nº 86, de 2015 e nº 100 de 2019, tornando obrigatória a execução das 

emendas individuais e de bancada incorporadas à Lei Orçamentária da União e 

estabelecendo regras específicas para as receitas de transferências decorrentes 

dessas emendas recebidas pelos estados, DF e municípios. Dentre essas regras, 

destaca-se a que estabelece que essas receitas não devem integrar a base de cálculo 

da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal. 

A EC nº 105 de 2019 acrescentou o art. 166-A à Constituição Federal e definiu 

que as emendas individuais impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária 

anual da União poderão alocar recursos a Estados, ao Distrito Federal e a Municípios 

por meio de:  

I - transferência especial; ou  

II - transferência com finalidade definida. 



   
                                       

 
 

Página 2 de 3 

 
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 
Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 
Website: www.tcm.go.gov.br 

                                                       

 

Neste contexto, o TCMGO tem recebido questionamentos acerca da 

adequada contabilização dessas emendas e na elaboração dos demonstrativos fiscais 

exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para tanto, o TCMGO sugere o 

seguimento das orientações dadas pela NOTA TÉCNICA SEI nº 193/2020 e pela Nota 

CONASEMS, de 3 de abril de 2020. 

 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

1. Na transferência com finalidade definida, os recursos serão vinculados à 

programação estabelecida na emenda parlamentar e aplicados nas áreas de 

competência constitucional da União. A classificação das receitas decorrentes 

dessas transferências, por natureza da receita e detalhamento de fonte de 

recursos, deve observar a forma de transferência definida pela União. 

2. Na transferência especial, os recursos serão repassados diretamente ao ente 

federado beneficiado, independentemente de celebração de convênio ou de 

instrumento congênere, e serão aplicados em programações finalísticas das 

áreas de competência do respectivo Poder Executivo. 

3. Como não há natureza de receita específica no Ementário de Receitas para 

2020, indicamos para o registro das receitas decorrentes dessa “transferência 

especial” as naturezas:  

1.7.1.8.99.1.0 - “Outras Transferências da União”, para as 

 transferências correntes, e  

2.4.1.8.99.1.0 - “Outras Transferências da União”, para as 

 transferências de capital. 

4. Para a classificação dessas receitas segundo a fonte de recursos, foi incluída 

no rol do Anexo IX Codificação das Fontes de Recursos 2020 as Fontes: 

“080 – Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do 

art. 1º EC 105/2019)”; 

“081 – Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade 

definida (Inciso II do art. 1º EC 105/2019)”; 
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“082 – Emenda Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019)”. 

 

5. Seguindo a orientação da STN, entendemos que é necessária a criação dessas 

fontes de recursos específicas para a classificação desses recursos tendo em 

vista a vedação de aplicação dos recursos em despesas com pessoal e 

encargos sociais e em encargos referentes ao serviço da dívida. Além disso, 

será necessário controlar o disposto no § 5º do art. 166-A que estabelece que 

70% dos recursos provenientes de transferência especial deverão ser 

aplicados em despesas de capital, com exceção dos encargos referentes ao 

serviço da dívida. 

6. Dessa forma, será possível efetuar os ajustes no cálculo da Receita Corrente 

Líquida - RCL, tendo em vista que o §16 do art. 166 e o § 1º do art. 166-A 

estabelecem que os recursos transferidos por meio de emendas impositivas, 

individuais ou de bancada, apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual 

da União não integrarão a receita do Estado, do Distrito Federal e dos 

Municípios para fins do cálculo dos limites da despesa com pessoal ativo e 

inativo e de endividamento do ente federado. 

 
 

 
 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos _____ dias do mês de 

______________ de 2020. 

 
 

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto Presidente  
Presidente  

 
 
 

Horácio de Moura Septímio  
Superintendente de Gestão Técnica 


