
 
  

Página 1 de 9 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 

Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160 

Website: www.tcmgo.tc.br 

                                                       

 

PORTARIA Nº 535/2022 – GP 

Aprova a Orientação Técnica nº 001/2022-
SGT, que orienta os jurisdicionados sobre os 
impactos das Emendas Constitucionais 
Federal nº 105, de 12 de dezembro de 2019, e 
Estadual nº 72, de 8 de junho de 2022, na 
contabilidade e na elaboração dos 
demonstrativos fiscais exigidos pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DE GOIÁS (TCMGO), no uso de suas atribuições legais e regimentais, com 

fundamento no art. 3º da Lei Estadual nº 15.958, de 18 de janeiro de 2007, c/c art. 70, 

XXVII do seu Regimento Interno (RITCMGO), e 

 Considerando a necessidade de orientar seus Jurisdicionados sobre os 

impactos das Emendas Constitucionais Federal nº 105, de 12 de dezembro de 2019, 

e Estadual nº 72, de 8 de junho de 2022, na contabilidade e elaboração dos 

demonstrativos fiscais exigidos pela Lei Complementar Nacional nº 101, de 4 de maio 

de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 

 RESOLVE: 

 Art. 1º  Fica aprovada a Orientação Técnica nº 001/2022-SGT, da 

Superintendência de Gestão Técnica, contendo as orientações constantes nos tópicos 

relacionados no Apêndice único desta Portaria, visando estabelecer parâmetros 

orientativos para interpretação e aplicação das Emendas Constitucionais Federal nº 

105, de 12 de dezembro de 2019, e Estadual nº 72, de 8 de junho de 2022, na 

contabilidade e elaboração dos demonstrativos fiscais exigidos pela Lei 

Complementar Nacional nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal). 
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 Art. 2º  A Superintendência de Gestão Técnica promoverá a ampla 

divulgação da Orientação Técnica de que trata o art. 1º desta Portaria, mediante a sua 

publicação no Portal do Tribunal na internet, e a disponibilização do documento à 

Assessoria de Comunicação Social, para a devida divulgação na mídia social e nos 

canais próprios. 

 Art. 3º  Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 Goiânia,           de                                 de 2022. 

 

Cons. Joaquim Alves de Castro Neto 
Presidente 
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APÊNDICE ÚNICO 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022 – SGT 

 A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TÉCNICA do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado de Goiás, consoante autorização contida na Portaria nº 

535/2022-GP, com base nas atribuições que lhe conferem os arts. 1º, XIV e 3º da Lei 

Estadual nº 15.958, de 18 de janeiro de 2007, c/c art. 128-B, VII, do Regimento Interno 

do TCMGO, emite a presente Orientação Técnica, visando orientar os jurisdicionados 

sobre a interpretação e aplicação das Emendas Constitucionais Federal nº 105, de 12 

de dezembro de 2019, e Estadual nº 72, de 8 de junho de 2022, bem como do Decreto 

Estadual nº 10.098, de 14 de junho de 2022, na contabilidade e elaboração dos 

demonstrativos fiscais exigidos pela Lei Complementar Nacional nº 101, de 4 de maio 

de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

INTRODUÇÃO 

 O art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), 

que dispõe sobre a apreciação dos Projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual (PPA), 

à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA), já havia 

sido alterado pelas Emendas Constitucionais nº 86, de 17 de março de 2015, e nº 100 

de 26 de junho 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. 

 Recentemente, foi publicada a Emenda Constitucional Estadual nº 72, 

de 8 de junho de 2022, e atualizado o Ementário de Receitas para recursos 

https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:emenda.constitucional:2015-03-17;86
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:emenda.constitucional:2019-06-26;100
https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:emenda.constitucional:2019-06-26;100
https://legisla.casacivil.go.gov.br/api/v2/pesquisa/legislacoes/105652/pdf#:~:text=JUNHO%20DE%202022.-,Autoriza%20os%20munic%C3%ADpios%20goianos%20a%20aderirem%20a%20plano%20de%20benef%C3%ADcios,do%20%C2%A7%203%C2%BA%20do%20art.
https://legisla.casacivil.go.gov.br/api/v2/pesquisa/legislacoes/105652/pdf#:~:text=JUNHO%20DE%202022.-,Autoriza%20os%20munic%C3%ADpios%20goianos%20a%20aderirem%20a%20plano%20de%20benef%C3%ADcios,do%20%C2%A7%203%C2%BA%20do%20art.
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decorrentes de “transferências especiais”, bem como foi publicado o Decreto Estadual 

nº 10.098, de 14 de junho de 2022, em datas posteriores à Orientação Técnica 2/2020-

SGT, que tratou de orientar os jurisdicionados em relação às emendas impositivas 

federais, surgindo a necessidade de ajustes no posicionamento técnico deste Tribunal 

de contas, que são apresentados a seguir. 

 Tanto a Emenda Constitucional Estadual nº 72, de 8 de junho de 2022, 

quanto a EC nº 105 de 12 de dezembro de 2019, definiram que as emendas individuais 

impositivas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual da União e do Estado 

poderão alocar recursos aos Municípios por meio de:  

I –  transferências especiais; ou  

II –  transferências com finalidade definida. 

 Nesse contexto, o TCMGO tem recebido questionamentos acerca da 

adequada contabilização de receitas provenientes dessas emendas e na elaboração 

dos demonstrativos fiscais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 Para tanto, o TCMGO sugere a adoção das orientações dadas pela 

NOTA TÉCNICA SEI nº 193/2020, de 3 de janeiro de 2020, emanada da Secretaria 

do Tesouro Nacional, via Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas 

à Federação. 

   

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

1. Caso haja interesse da gestão em usar os recursos recebidos em 

decorrência de tais transferências, no ano de 2022, em ações ou elementos que não 

existem, ou com dotações insuficientes no orçamento corrente, devem ser feitas as 

alterações orçamentárias compatíveis e apropriadas, como o crédito suplementar ou 

especial, tendo como base para a sua abertura o excesso de arrecadação por fonte 

de recursos. 

2. Na transferência com finalidade definida, os recursos serão 

vinculados à programação estabelecida na emenda parlamentar e aplicados nas 

https://normas.leg.br/?urn=urn:lex:br:federal:emenda.constitucional:2019-12-12;105
https://www.igam.com.br/upload/intranet/downloads/nota-tecnica-sei-n-1932020mepdf.pdf
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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.  

3. 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. 

4. No exercício financeiro de 2022 foi criada natureza de receita 

específica no Ementário de Receitas, para os recursos decorrentes de “transferências 

especiais” oriundas da União. Portanto, a partir desse exercício deve-se 

desconsiderar a Orientação Técnica 002/2020 – SGT, cujo assunto abordado é 

idêntico ao tratado neste documento, passando-se a registrar as receitas dessas 

naturezas nos códigos indicados a seguir:  

1.7.1.9.57.0.0 – “Transferência Especial da União”, para as 

transferências correntes; e 

2.4.1.9.51.0.0 – “Transferência Especial da União”, para as 

transferências de capital. 

5. Como não há natureza de receita específica no Ementário de 

Receitas para recursos decorrentes de “transferências especiais” oriundas do Estado, 

indicam-se, para o registro, as seguintes codificações: 

1.7.2.9.99.0.0 – “Outras Transferências dos Estados e DF”, para as 

transferências correntes; e 

2.4.2.9.99.0.0 – “Outras Transferências de Recursos dos Estados”, para 

as transferências de capital. 

6. Para a classificação dessas receitas, segundo a fonte de recursos, 

constam as seguintes Especificações de Fontes no rol do Anexo IX - Codificação das 

Fontes de Recursos: 

 Originária da União: 
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“80 – Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Art. 

1º da EC 105/2019 e Inciso I do art. 166-A da CRFB)”: 

“81 – Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade 

definida (Art. 1º da EC 105/2019 e Inciso II do art. 166-A da CRFB)”; 

“82 – Emenda Parlamentares de bancada (Art. 1° da EC nº 100/2019 e 

§ 12 do art. 165 da CRFB)”; 

 Originária do Estado: 

“36 – Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Art. 

2º da EC nº 72 e Inciso I do Art. 111-A da Constituição Estadual)”; 

“37 – Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade 

definida (Art. 2º da EC nº 72 e Inciso II do Art. 111-A da Constituição Estadual)”; 

7. Seguindo a orientação da STN, entende-se necessária a criação 

dessas fontes específicas para a classificação desses recursos, tendo em vista a 

vedação da sua aplicação em despesas com pessoal, encargos sociais e encargos 

referentes ao serviço da dívida.  

Além disso, será necessário controlar se 70%, pelo menos, dos recursos 

provenientes de transferência especial estão sendo aplicados em despesas de capital, 

excluídos desse percentual os encargos referentes ao serviço da dívida, conforme 

disposto no § 5º do art. 166-A da CRFB e no § 5º do art. 111-A da Constituição 

Estadual. 

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

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

Constituição Federal e o § 1º do art. 111-A da Constituição Estadual estabelecem que 

os recursos transferidos por meio de emendas impositivas, apresentadas ao projeto 

de lei orçamentária anual da União ou do Estado, não integrarão a receita dos 

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

de endividamento do ente federado. 

Goiânia, 7 de julho de 2022. 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art166a
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art166a
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art165%C2%A712.0
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            Jackeline da Silva Bento                    Horácio de Moura Septímio  
     Auditora de Controle Externo            Superintendente de Gestão Técnica 
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