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NOTA TÉCNICA Nº 004/2011 

 

Brasília, 23 de agosto de 2011. 

 

ÁREA:  Finanças  

TÍTULO:  Contribuições Municipais à CNM: procedimentos para a correta 

execução orçamentária e contabilização 

 

A CNM tem verificado certa dificuldade por parte de alguns Municípios para a correta 

execução e contabilização das contribuições que lhe são pagas, por isso sugere as 

seguintes orientações técnicas: 

 

1. A contribuição mensal para a CNM é descontada nos dias 10 de cada mês, no 

primeiro decêndio do FPM pelo Banco do Brasil, que, por sua vez, credita 

automaticamente à CNM o valor deduzido desta parcela. Fica assim o desconto 

efetuado pelo Banco do Brasil caracterizado como o ato de pagamento da 

contribuição pelo Município à CNM. 

2. Ocorre que o Município em cumprimento ao art. 60 da Lei 4.320/64, que veda a 

realização de despesa sem prévio empenho, deve empenhar esse valor antes do 

efetivo desconto (pagamento) realizado pelo Banco do Brasil, o que por vezes não 

ocorre, podendo, nesse caso, colocar o Ente Municipal ao alcance da auditoria 

externa. 

3. Diante deste fato, visando elidir essa possibilidade, a recomendação é que o 

Município emita uma nota empenho global prevendo o total das mensalidades até o 

mês de dezembro, inclusive, efetuando a liquidação de cada parcela mensal pela 

ordem de pagamento no dia do ingresso do recurso (1ª. Parcela do FPM). 

4. Com relação aos aspectos contábeis, considerando que os pagamentos à CNM 

referem-se a despesas que não envolvem contraprestação direta em bens e 

serviços, e que não são reembolsáveis pelo recebedor, configura-se, segundo o 

Plano de Contas da União, como um lançamento a título de “Contribuições” na 

seguinte dotação orçamentária: 

 

 

 

 



 

 

Código Classificação 

3 Classe Despesa 

3 Grupo Despesa Corrente 

3 Subgrupo Outras Despesas Correntes 

5 Elemento Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 

0 Subelemento Transferências a Instituições Privadas sem fins lucrativos 

41 Item Contribuições 

99 Subitem Outras Instituições Privadas 

 

5. Se o Município usar em seu plano de contas a faculdade da individualização, o 

detalhamento se dará da seguinte forma: 

 

 Conta Corrente: 3.3.3.5.0.41.99.01 - Confederação Nacional de Municípios 

 Conta Corrente: 3.3.3.5.0.41.99.02 - Associação Estadual XXXX (se contribuir) 

 Conta Corrente: 3.3.3.5.0.41.99.03 - Associação microrregional XXX (se 

contribuir) 

 
6. O rito contábil segue a seguinte formatação: 

 
Registro do empenho da despesa: 

 

Se for Empenho Global, o valor da contribuição mensal multiplicado pela quantidade 

de meses restantes para o encerramento do exercício. Esse é o lançamento mais 

recomendável para a tranquilidade dos Municípios: 

 

Título da Conta Sistema de Contas 

D – Crédito Disponível 
Orçamentário 

C – Crédito Empenhado a Liquidar 

 

Registra-se que em caso de cancelamento do convênio junto à CNM, o empenho global 

poderá ser cancelado e a dotação retornada ao crédito disponível. 

 

Se for Empenho Ordinário, o registro deve ser efetuado entre o primeiro dia útil e o 

dia 9 de cada mês (antes do momento do ingresso da primeira parcela do FPM), pelo 

valor da parcela do mês: 

 

 

 



 

 

Título da Conta Sistema de Contas 

D – Crédito Disponível 
Orçamentário 

C – Crédito Empenhado a Liquidar 

 

Registro do comprometimento da destinação de recursos: efetuado na mesma data do 

empenho da despesa. 

 

Título da Conta Sistema de Contas 

D – Controle da disponibilidade de recursos 

Compensado/Controle C – Disponibilidade por destinação de recursos 

comprometida por empenho 

 

Registro da liquidação da despesa: a liquidação da despesa orçamentária coincide com 

o fato gerador da despesa, cujo registro deve ser efetuado no momento do ingresso da 

primeira parcela do FPM, no dia 10 de cada mês. 

 

Deve-se atentar que o reconhecimento da “Contribuição” à CNM deve ser feito 

concomitantemente à entrada do FPM (registrado pelo valor bruto) e a conta Bancos 

(registrada pelo valor líquido). A despesa com contribuições será o valor da parcela 

mensal empenhada (a liquidação deve ocorrer mês a mês, independentemente de o 

empenho ser global ou ordinário): 

 

Título da Conta Sistema de Contas 

D – Bancos Conta Movimento (valor líquido) 

Financeiro 
D – Despesa com Contribuições (variação patrimonial 

diminutiva) 

C – Receita de FPM (valor bruto) 

 

Título da Conta Sistema de Contas 

D – Crédito Empenhado a Liquidar 
Orçamentário 

C – Crédito Empenhado Liquidado 

 

O registro do controle de disponibilidade também será efetuado no mesmo dia 10, de 

forma concomitante, uma vez que a liquidação e o pagamento se deram no mesmo 

momento: 

 



 

 

Título da Conta Sistema de Contas 

D – Disponibilidade por destinação de recursos 

comprometida por empenho 
Compensado/Controle 

C – Disponibilidade por destinação de recursos 

comprometida por liquidação 

 

Título da Conta Sistema de Contas 

D – Disponibilidade por destinação de recursos 

comprometida por liquidação Compensado/Controle 

C – Disponibilidade por destinação de recursos utilizada 

 

 
 

Finanças/CNM 

financas@cnm.org.br 

(61) 2101-6098 


