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RECOMENDAÇÃO Nº: 10/2020 

ASSUNTO: RECURSOS RECEBIDOS DECORRENTE DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 173/2020 

PROVIDÊNCIAS: CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS 

RESPONSÁVEIS JAIR KLASNER 

 

Considerando o disposto no art. 5º da Lei nº 897/2015 o Controlador Interno Municipal no uso das 

suas prerrogativas faz a presente orientação técnica para a gestão do município de Cotriguaçu. 

Art. 5° – São responsabilidades da Unidade de Controle Interno referida no artigo 7º, além 

daquelas dispostas nos artes. 74 da Constituição Federal e 52 da Constituição Estadual, 

também as seguintes: 

III – assessorar a administração nos aspectos relacionados com os controles interno e 

externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre os 

mesmos; 

XIII – propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados 

em todas as atividades da administração pública, com o objetivo de aprimorar os controles 

internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações; 

 

DA NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DAS RECEITAS: 

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (2018) define receita como a disponibilidade 

de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e que através do qual se viabiliza a 

execução das políticas públicas. 

Considerando que conforme o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público as informações 

contábeis necessitam de observar a tempestividade para que ela possa ser útil para a sociedade. 

6.2.4. Tempestividade: Tempestividade significa ter informação disponível para os usuários 

antes que ela perca a sua capacidade de ser útil para fins do objetivo da elaboração e 

divulgação da informação contábil. Ter informação disponível mais rapidamente pode 

aprimorar a sua utilidade como insumo para processos de avaliação da prestação de contas 

e responsabilização (accountability) e a sua capacidade de informar e influenciar os 

processos decisórios. A ausência de tempestividade pode tornar a informação menos útil 

(BRASIL, 2018 P. 25). 

Considerando que o art. 5º da Lei Complementar nº 173/2020 tratou do montante a ser transferido 

para todos os municípios brasileiros. 

Art. 5º A União entregará, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios, em 4 (quatro) parcelas mensais e iguais, no exercício de 2020, o valor de 

R$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões de reais) para aplicação, pelos Poderes Executivos 

locais, em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros, 

da seguinte forma: Art. 5º A União entregará, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios, em 4 (quatro) parcelas mensais e iguais, no exercício 

de 2020, o valor de R$ 60.000.000.000,00 (sessenta bilhões de reais) para aplicação, pelos 

Poderes Executivos locais, em ações de enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus 

efeitos financeiros, da seguinte forma: 
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I - R$ 10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais) para ações de saúde e assistência social, 

sendo: 

b) R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) aos Municípios; 

II - R$ 50.000.000.000,00 (cinquenta bilhões de reais), da seguinte forma: 

b) R$ 20.000.000.000,00 (vinte bilhões de reais aos Municípios; 

O Tesouro Nacional divulgou que Cotriguaçu vai receber R$ 1.363.165,40 na primeira parcela de 

junho sendo que R$ 71.512,42 nos termos do art. 5º, I, b e R$ 1.291.652,98 nos termos do art. 5º, II, 

b. 

Em relação ao montante recebido nos termos do art. 5º, I, b pode ser aplicado na Assistência Social 

e na Saúde portanto deve a gestão elaborar um plano de aplicação dos recursos evidenciando onde 

será aplicado o recurso. 

A Nota Técnica SEI nº 21231/2020/ME de 02 de Junho de 2.020 orientou a necessidade de efetuar 

o controle por fonte de recurso especifica. 

16. Em relação às receitas novas, não existentes atualmente, como as decorrentes do inciso 

I do art. 5º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, tendo em vista a 

necessidade de controle da aplicação desses recursos, entendemos que devem ser criadas 

fontes de recursos específicas para este controle. 

Importante alertar que os recursos decorrentes do art. 5º, I, b deve ser aplicado em Saúde e em 

Assistência Social devendo a gestão alocar recursos conforme plano de aplicação de recursos 

devendo se atentar que não poderá alocar os recursos apenas na saúde ou na assistência social. 

Em relação ao montante recebido nos termos do art. 5, II, b é de livre aplicação conforme a Nota 

Técnica SEI nº 21231/2020 em seu item 30, contudo também deve a gestão elaborar um plano de 

aplicação dos recursos evidenciando onde o será aplicado o recurso. 

30. Quanto aos recursos recebidos com base no inciso II do art. 5º, como não há destinação 

estabelecida na Lei, entendemos que são recursos de livre alocação e, portanto, não há 

necessidade de criação de fontes de recursos para a sua classificação. 

 

DA PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA: 

Considerando que a Constituição Federal no art. 5º, XXXIII dispõe sobre a obrigatoriedade do ente 

público agir com transparência de suas informações. 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 

de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado;   

Considerando que a Lei nº 769 de 12 de dezembro de 2012 que regulamentou o acesso a informação 

no Município de Cotriguaçu em seu art. 3º trata da obrigatoriedade da transparência na 

administração pública. 
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Art.3. Obedecidos os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência que norteiam a administração pública, os procedimentos de acesso 

a informação atenderão às seguintes diretrizes: 

I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; I 

I – divulgação de informações de interesse público, independente de solicitações; 

viabilizados pela tecnologia da informação;  

III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;  

IV – estímulo ao desenvolvimento da cultura da transparência na administração pública, 

visando seu controle pela sociedade. 

Já o art. 9º, V da Lei n 769/2012 trata da transparência ativa no âmbito do Município de Cotriguaçu-

MT. 

Art. 9. É dever dos órgãos e entidades subordinados a esta Lei promover a divulgação, em 

seu sítio, das seguintes informações: 

III – repasses ou transferências de recursos financeiros; 

IV – execução financeira e orçamentária; 

Cabe ressaltar que a transparência da gestão também está na assegurada na Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

 Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis 

de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 

simplificadas desses documentos. 3 

§ 1o   A transparência será assegurada também mediante:                

§ 2º  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas 

informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e 

sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser 

divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.   

Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da 

Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações 

referentes a: 

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades gestoras, 

inclusive referente a recursos extraordinários. 

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das 

contas públicas observará as seguintes: 

I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos 

vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de 

forma individualizada; 

 

A Nota Técnica SEI nº 21231/2020/ME de 02 de Junho de 2.020 orientou ainda sobre a a 

necessidade de promover a transparência das informações para assim facilitar o controle social. 

 

54. Além dessa exigência, tendo em vista que a publicidade é princípio constitucional (art. 

37), tornando a ampla transparência procedimento basilar das finanças públicas, é 

importante divulgar todos os gastos, assim como eventuais receitas ou créditos renunciados 

que tenham sido incorridos em decorrência da pandemia. Com essa finalidade, 

apresentamos a seguir as informações mais relevantes às quais devem ser dada 

transparência:  

Todas as alterações no orçamento, apresentadas de forma resumida e de fácil entendimento, 

destacando as receitas recebidas e as despesas incorridas para o enfrentamento à pandemia; 

Aplicação dos recursos referentes à suspensão do pagamento das dívidas de que trata o 
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artigo 2º da LC 173/2020, evidenciando a correlação entre as ações desenvolvidas e os 

recursos não pagos à União; 

Processos de contratação e licitação, mesmo aqueles realizados com dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, assim como os editais de chamamento público eventualmente 

realizados com o terceiro setor;  

Contratos firmados, com detalhamento suficiente para seu acompanhamento; 

Clara divulgação de atos de cessão de recursos humanos (cedidos ou recebidos), com ou 

sem ônus, assim como atos sobre contratações temporárias de recursos humanos. 

Após os devidos esclarecimentos a controladoria reforça o entendimento que todos os documentos 

referente ao lançamentos de receitas deve constar no portal da transparência. 

 

DAS ORIENTAÇÕES DA CONTROLADORIA: 

a) Deve a gestão elaborar plano de aplicação dos recursos recebidos em decorrência do art. 5º, 

I, b da Lei Complementar nº 173/2020 estabelecendo o montante a ser aplicado na Saúde e na 

Assistência Social. 

b) Deve a gestão elaborar plano de aplicação dos recursos recebidos em decorrência do art. 5º, 

II, b da Lei Complementar nº 173/2020 estabelecendo onde o recurso será utilizado. 

c) Deve a gestão obedecer a ordem cronológica da arrecadação nos lançamentos das receitas 

públicas e publicar devidamente no portal da transparência a receita arrecadada. 

d) Deve a gestão ao realizar as despesas com os recursos da Lei Complementar nº 173/2020 

disponibilizar no portal da transparência informação para que a população possa acompanhar a 

aplicação dos recursos. 

e) Deve a gestão adotar controle de recurso por fonte especifica para os recursos recebidos de 

acordo com o art. 5º,I, b da Lei Complementar nº 173/2020. 

f) A não adoção de medidas em relação ao lançamento de receitas e na correta execução das 

despesas configura irregularidade passível de representação no Tribunal de Contas do Estado de 

Mato Grosso. 

g) Deve a gestão disponibilizar para a Controladoria no prazo de 15 (quinze) dias as medidas 

adotadas para atender a presente recomendação técnica. 

Cotriguaçu, 10 de junho de 2020. 

 

 

Adalberto Cazarin da Silva 

Controlador Interno 


