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Nota Técnica nº 0015/2009

Brasília, 8 de dezembro de 2009.

Área: Finanças Municipais 

título: Contabilização das transferências para encerramento do exercício de 2009

Referência(S): Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal

Considerando o disposto no novo  Manual da Receita Nacional aplicado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios a partir da elaboração e da execução da lei orçamentária de 2009;

Considerando que a publicação do novo Manual da Receita gerou mudanças na contabilização das 
transferências intergovernamentais no exercício de 2009;

Considerando que a mudança de tratamento contábil das transferências intergovernamentais de 
2009  repercutirá  no  total  da  Receita  Corrente  Líquida  do  Ente  Municipal,  afetando, 
consequentemente, os limites de gastos de pessoal, Educação e Saúde; 

Considerando  que  todos  os  Municípios  brasileiros  que  vêm  registrando  as  transferências 
intergovernamentais seguindo as orientações anteriormente emanadas pela CNM sobre o assunto 
devem adotar a nova orientação, em função da alteração dos normativos legais;

Esclarecemos:

I  –  De  acordo  com  o  disposto  na  1ª edição  do  Manual  de  Receita  Nacional,  as 
Transferências Constitucionais e Legais devem ser assim registradas (páginas 74 e 75):

11.3.3 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:  FPM,  FPE,  ITR,  IOF-OURO,  FUNDEB, 
FPEX.
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, no sistema patrimonial, no 
momento da arrecadação pelo ente transferidor.
No momento do ingresso efetivo do recurso no ente recebedor, deverá ser efetuada a 
baixa do ativo patrimonial  contra uma conta de variação passiva e deve haver o 
registro de uma receita orçamentária, contra bancos.
Esse procedimento evita a formação de um superávit financeiro superior ao lastro 
financeiro existente no ente recebedor. 

II – Diante do exposto, no caso das Transferências Constitucionais e Legais, deverão ser 
efetuados os seguintes lançamentos contábeis:
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a) Em dezembro de 2009: reconhecimento no ente recebedor (Município) do direito a receber, cuja 
informação  deverá  ser  obtida  junto  ao  ente  transferidor  ou  mediante  estimativa.  Trata-se  do 
reconhecimento do direito a receber da última parcela das transferências constitucionais e legais de 
dezembro de 2009, no sistema patrimonial, que só ingressarão nos cofres municipais em janeiro de 
2010.

Exemplo: contabilização da última parcela do FPM de 2009, no valor estimado de R$ 1.000.000,00,  
em dezembro de 2009:

Título da Conta Sistema de Contas Valor

D – Ativo – Direito a Receber

C – Variação Ativa – Transferências Constitucionais e Legais

Patrimonial 1.000.000,00

1.000.000,00

b) Em janeiro de 2010: registro no momento do efetivo ingresso. Trata-se do reconhecimento do 
efetivo ingresso do recurso nos cofres municipais,  procedendo à baixa do direito a receber no 
sistema patrimonial e ao registro da receita orçamentária.

Exemplo: recebimento da última parcela do FPM de 2009, no valor de R$ 1.000.000,00, em janeiro 
de 2010:

Título da Conta Sistema de Contas Valor

D – Variação Passiva – Transferências Constitucionais e Legais

C – Ativo – Direito a Receber

Patrimonial 1.000.000,00

1.000.000,00

Título da Conta Sistema de Contas Valor

D – Receita Realizada

C – Receita a Realizar

Orçamentário 1.000.000,00

1.000.000,00
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Título da Conta Sistema de Contas Valor

D – Ativo – Bancos

C – Receita Orçamentária – FPM (etc.)

Financeiro 1.000.000,00

1.000.000,00
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III  –  Caso haja estimativa  diferente  do valor  efetivamente  recebido,  com relação às 
transferências constitucionais e legais, o Município deverá proceder ao ajuste em contas 
de variação:

c) Ajuste a maior em janeiro de 2010: ajuste de valor estimado a maior. 

Exemplo:  recebimento  da  última  parcela  do  FPM  de  2009,  no  valor  de  R$  900.000,00,  mas 
estimada em R$ 1.000.000,00, em janeiro de 2010:

Título da Conta Sistema de Contas Valor

D – Variação Passiva – Transferências Constitucionais e Legais

C – Ativo – Direito a Receber

Patrimonial 1.000.000,00

1.000.000,00

Título da Conta Sistema de Contas Valor

D – Receita Realizada

C – Receita a Realizar

Orçamentário 900.000,00

900.000,00

Título da Conta Sistema de Contas Valor

D – Ativo – Bancos

C – Receita Orçamentária – FPM (etc.)

Financeiro 900.000,00

900.000,00

d) Ajuste a menor em janeiro de 2010: ajuste de valor estimado a menor. 

Exemplo: recebimento da última parcela do FPM de 2009,  no valor  de R$ 1.200.000,00,  mas  
estimada em R$ 1.000.000,00, em janeiro de 2010:

Título da Conta Sistema de Contas Valor

D – Variação Passiva – Transferências Constitucionais e Legais

C – Ativo – Direito a Receber

Patrimonial 1.000.000,00

1.000.000,00

Título da Conta Sistema de Contas Valor

D – Receita Realizada

C – Receita a Realizar

Orçamentário 1.200.000,00

1.200.000,00

Título da Conta Sistema de Contas Valor
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D – Ativo – Bancos

C – Receita Orçamentária – FPM (etc.)

Financeiro 1.200.000,00

1.200.000,00

IV  –  De  acordo  com  o  disposto  na  1ª edição  do  Manual  de  Receita  Nacional,  as 
Transferências Voluntárias devem ser assim registradas (páginas 75 e 76):

11.3.4 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
Conforme o art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se por transferência 
voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação, a 
título  de  cooperação,  auxílio  ou  assistência  Financeira,  que  não  decorra  de 
determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde.

O  ente  recebedor  deve  registrar  a  receita  orçamentária  apenas  no  momento  da 
efetiva transferência  financeira,  pois,  sendo uma transferência  voluntária,  não há 
garantias reais da transferência. Por esse mesmo motivo, a regra para transferências 
voluntárias é o beneficiário não registrar o ativo relativo a essa transferência.

Apenas nos casos em que houver cláusula contratual garantindo a transferência de 
recursos após o cumprimento determinadas etapas do contrato, o ente beneficiário, 
no momento em que já tiver direito à parcela dos recursos e enquanto não ocorrer o 
efetivo recebimento a que tem direito, deverá registrar um direito a receber no ativo 
– sistema patrimonial. Nesse caso não se trata de um ativo financeiro, pois ainda está 
pendente  o  registro  da  receita  orçamentária  para  que  esse  recurso  possa  ser 
utilizado, conforme definições constantes no art. 105 da Lei nº  4.320/64:

“Art. 105.
[...]
§  1º O  Ativo  Financeiro  compreenderá  os  créditos  e  valores  realizáveis 
independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.
§ 2º O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização 
ou alienação dependa de autorização legislativa”.

V – Diante do exposto, no caso das Transferências Voluntárias, deverão ser efetuados os 
seguintes lançamentos contábeis:

e) A regra é o beneficiário   não registrar ativo   relativo às transferências voluntárias  .

f)  Quando  houver  Cláusula  garantidora para  as  transferências  voluntárias.  Trata-se  do 
reconhecimento no ente recebedor do direito a receber apenas nos casos em que houver cláusula 
contratual garantindo a transferência do recurso, no sistema patrimonial, que só ingressarão nos 
cofres municipais no exercício seguinte.

f.1)  Em  dezembro  de  2009:  reconhecimento  no  ente  recebedor  do  direito  a  receber, 
somente quando houver cláusula garantidora. Exemplo: contabilização de convênio firmado com o 
governo federal em 2009, com cláusula garantidora, no valor de R$ 450.000,00, para recebimento 
no exercício seguinte:

Título da Conta Sistema de Contas Valor

D – Ativo – Direito a Receber

C – Variação Ativa – Transferências Voluntárias

Patrimonial 450.000,00

450.000,00
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f.2) Em 2010: registro no momento do efetivo ingresso da transferência voluntária, somente 
quando houver cláusula garantidora. 

Exemplo: recebimento de convênio firmado com o governo federal em 2009, no valor de R$  
450.000,00, no exercício de 2010:

Título da Conta Sistema de Contas Valor

D – Variação Passiva – Transferências Voluntárias

C – Ativo – Direito a Receber

Patrimonial 450.000,00

450.000,00

Título da Conta Sistema de Contas Valor

D – Receita Realizada

C – Receita a Realizar

Orçamentário 450.000,00

450.000,00

Título da Conta Sistema de Contas Valor

D – Ativo – Bancos

C – Receita Orçamentária – Convênio (etc.)

Financeiro 450.000,00

450.000,00

VI – Na prática, para quem seguiu as orientações anteriores, a base da Receita Corrente 
Líquida será reduzida, porque: a) não serão computadas as transferências constitucionais 
e legais de 2008 recebidas em 2009, já que estas foram computadas como sendo de 
2008;  b)  com  a  nova  orientação,  também  não  serão  computadas  as  transferências 
constitucionais e legais de 2009 ainda não recebidas até 31/12/2009. 

VII  –  Convém lembrar  ainda que dos  valores  recebidos  a  título  de  apoio  financeiro, 
visando  reduzir  as  perdas  do  FPM,  de  acordo  com a  Nota  Técnica  nº 653/2009,  da 
CCONT/STN, não incide Fundeb ou FMS (Saúde). Para a perfeita contabilização desses 
ingressos, tais valores devem ser lançados em “Outras Transferências da União”, e não 
como receita complementar do FPM, sob pena de no cotejo final das retenções para o 
Fundeb restar uma diferença a menor. Contudo, esses valores irão incorporar o cálculo 
da Receita Corrente Líquida para fins de limite das despesas com pessoal (LC 101/2000). 

VIII – Com relação às transferências (obrigatórias) para as obras do PAC, de acordo com 
a Lei  nº 11.578/2007, tais  valores devem ser tratados na contabilidade do Município 
como Receita de Transferência de Capital e, portanto, não entram no cômputo da Receita 
Corrente Líquida.

IX  –  Sobre  a  mudança  de  contabilização  das  transferências  para  encerramento  do 
exercício de 2009, em consulta mantida junto à Coordenação-Geral de Contabilidade da 
Secretaria do Tesouro Nacional, recebemos a seguinte informação: 
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 a. Os manuais Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional dos anos de 2006, 2007 e 
2008  apresentam  um  processo  de  transição  entre  a  consideração  dos  valores  a 
receber no 1º Decêndio de cada ano. 

i. O Manual de Procedimentos das Receitas Públicas, editado no ano de 2006, 
com  validade  para  o  ano  de  2007,  orientava  que  o  ente  recebedor  de 
transferências voluntárias ou constitucionais e legais registrasse os valores a 
receber como receita orçamentária no momento da arrecadação pelo ente 
transferidor. 

ii. O Manual de Procedimentos das Receitas Públicas, editado no ano de 2007, 
com validade para o ano de 2008, orientava que apenas as transferências 
constitucionais e legais deveriam ser reconhecidas, pelo ente recebedor, 
como  receita  orçamentária  no  momento  da  arrecadação  pelo  ente 
transferidor.  Esse  procedimento  já  não  era  recomendado  para  as 
transferências voluntárias,  em que o ente recebedor deveria  registrar  a 
receita  orçamentária  apenas  no  momento  da  efetiva  transferência 
financeira dos recursos.

iii.      Por fim, o Manual de Receita Nacional – MTCASP, editado no ano de 
2008, com validade para o ano de 2009, orienta que tanto as transferências 
constitucionais e legais como as voluntárias devam ser reconhecidas como 
um direito a receber no momento de arrecadação pelo ente transferidor.

b. [...]
 
c. A regra  apresentada pelo Manual  de  Receita  nacional  –  MPCASP,  1ª edição,  foi 

discutida no âmbito do Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis 
(Criado pela Portaria STN nº 136, de 06 de março de 2007) e publicada pela Portaria 
Conjunta SOF/STN nº 3 de 14/10/2008, ou seja, um ano e dois meses antes do 
encerramento do exercício financeiro de 2009, permitindo o efetivo planejamento 
orçamentário e financeiro das receitas e despesas.

d. Em que pese o ano de 2009 tenha sido sujeito a uma crise financeira mundial, 
prejudicando a arrecadação de receitas, os Municípios brasileiros devem observar as 
regras fiscais propostas pela LRF e pela legislação em vigor. Tais medidas visam 
minimizar  os  efeitos  negativos  nas  contas  públicas  no  ano  de  2010, 
reconhecidamente um ano eleitoral.

X – Portanto, diante do exposto, não obstante à redução da base da RCL, os Municípios 
brasileiros  devem  estar  atentos  ao  cumprimento  dos  limites  definidos  na  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal, sob pena de não terem suas contas aprovadas. 

Área de Finanças Municipais/CNM

 (61) 2101-6000
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