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Informações sobre os recursos creditados na conta do FPM provenientes da 

LC 173, de 2020 
 
 

1. Classificação orçamentária LC nº 173 – Recursos Ordinários 
 

No que se refere a classificação orçamentária da receita a ser utilizada para 

arrecadação do valor do Auxílio Financeiro transferido pela União aos Municípios, indica-

se a receita orçamentária abaixo: 

 
1.7.1.8.99.1.1 – Outras Transferências da União – Principal  
 

É recomendado ainda que essa classificação seja subdividida no município, já que 

diversas receitas estão sendo contabilizadas nessa conta, sugerindo-se:  

 
1.7.1.8.99.1.1.XX – Enfrentamento COVID-19 – Lei Complementar nº 173/2020 - Art. 5°, I, 
b 
1.7.1.8.99.1.1.XX – Enfrentamento COVID-19 – Lei Complementar nº 173/2020 - Art. 5°, II, 
b 
 
 

2. Abertura de conta bancária especifica 
 

Não é necessário abrir conta bancaria específica devendo ser o recurso 

controlado pelo mecanismo de fonte de recursos nas contas bancarias já existentes no 

Município. 

Porém, caso o município queira abrir para ter mais este controle não há 

proibições, principalmente se for para rastrear os gastos com a fonte de recursos 

ordinários. 
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3. Fonte de recursos das transferências (Recursos Ordinários, para a Saúde e 
Assistência Social) 

 
Já em relação à classificação por fonte de recursos, essas devem ser: 

 A parcela destinada a Saúde e Assistência Social, previstas no art. 5°, I, b devem 

receber o código de FR do TCE/SC nº 52; 

 A parcela de livre utilização, prevista no art. 5°, I, b devem receber o código de 

FR do TCE/SC nº 53. 

 
4. Utilização dos recursos 

 
A divisão da parcela referente a Saúde e Assistência Social (fonte TCE/SC 52), 

entre essas duas áreas fica a critério do gestor do município, porque inexiste regramento 

específico, contudo recomenda-se que não se utilize todo o valor em uma única área já 

que a Lei impõe que os recursos sejam destinados para ações de saúde e assistência 

social, podendo ser qualquer divisão existente 50%-50%, 10%-90%, 1%-99%. 

 

 Ressalta-se que os recursos da Saúde e Assistência Social, poderão ser utilizados 

em quaisquer ações dessas áreas, inclusive para o pagamento de despesa de pessoal, 

sendo as únicas restrições de utilização apenas aquelas que abrangem as regras 

especificas dessas áreas. 

 

 Já a parcela de livre utilização (fonte TCE/SC 53), poderá ser utilizada em qualquer 

área de aplicação do Município, como despesa de pessoal, pagamento de despesas de 

custeio ou ainda investimentos.  

 

 Em todo caso, ressalta-se que não há qualquer vedação de aplicação dos recursos, 

apenas deve-se ser respeitado a parcela de recursos da Saúde e Assistência Social, 

devendo ficar demonstrado a separação no momento da execução orçamentária. 
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  Em todas as situações, no entanto, é importante que os recursos sejam 

rastreáveis, tanto as parcelas vinculadas como o recurso de livre utilização.  

O município deve ter condições de conhecer, prestar contas e dar transparência 

sobre todos os valores gastos no enfrentamento da pandemia, bem como os gastos pelas 

transferências da LC nº 173. 

 

 
5. Arrecadação e transferências de recursos 

 
No que se refere aos registros contábeis que devem ser realizados para a 

arrecadação dessa receita, essas devem seguir os mesmos lançamentos “normais” de 

uma arrecadação, ou seja: 

 
D 1.1.1.X.X.XX.XX CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
C 4.X.X.X.X.XX.XX VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 
D 6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR  
C 6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA 
D 7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
C 8.2.1.1.1.01.00 DISP. POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS – DISPONÍVEL 

 
Alerta-se que como essa receita está sendo recebida pelas UG Prefeitura para a 

utilização na UG Fundo de Saúde devem sem realizados movimentos de transferências, 
conforme os lançamentos abaixo: 
 

NA UG Prefeitura 
D 3.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA - 
INTRA OFSS 
C 1.1.1.X.X.XX.XX CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
D 8.2.1.1.1.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL  
C 8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 
OBS. A fonte deve ser a 52. 
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NA UG Saúde 
D 1.1.1.X.X.XX.XX CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
C 4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA - 
INTRA OFSS 
D 7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
C 8.2.1.1.1.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 
OBS. A fonte deve ser a 52. 
 
 

6. Abertura de créditos orçamentários 
 

Para utilização dos recursos recebidos devem ser abertos créditos orçamentários, 

os quais deverão seguir o regramento de suas respetivas LDO e LOA no que se refere a 

possibilidade de abrir sem lei especifica ou ainda percentuais de abertura, sendo 

possíveis duas metodologias para essa abertura. 

 Por anulação de recursos ordinários, método recomendado pelo TCE/SC o qual se 

anulam-se créditos abertos, por exemplo nas fontes 00, 01 e 02 e suplementam-

se no mesmo valor nas fontes 52 e 53. 

 Por excesso de arrecadação, uma vez que para as fontes 52 e 53 não foram 

previstas arrecadações, qualquer valor arrecadado nessa fonte é considerado 

excesso de arrecadação. 

 

Sendo essas as considerações sobre os recursos recebidos na conta do FPM 

provenientes da Lei Complementar 173/2020, caso persistam dúvidas sobre esses 

recursos, o IGAM segue à disposição. 

 
Texto Técnico produzido por: 
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