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ALTERAÇÕES RELEVANTES NO EMENTÁRIO DA RECEITA 2022.

8. A Portaria Conjunta STN/SOF/ME no 16, de 11 de fevereiro de 2021, incluiu o código 

1.9.4.0.00.0.0 – Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital para registro dos acréscimos 

legais das receitas de capital, pois as multas e juros de mora constituem receitas correntes, tendo 

em vista que aumentam as disponibilidades financeiras do ente e delas não decorre mutação 

patrimonial. Assim, os parágrafos §6o e §7o da Portaria Interministerial no 163/2001, serão 

alterados.

9. Considerando a Lei no 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que alterou a Lei no 6.880, de 9 de 

dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), a qual dispõe que as contribuições dos militares dos 

Estados não integram o RPPS, as contribuições para o sistema de proteção social dos militares 

foram inseridas nos códigos específicas de Estados e Municípios, da natureza de receita 

1.2.1.5.00.0.0 – Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção 

Social.



10. Ressalta-se que o ementário da receita para o exercício financeiro de 2022 apresenta alterações relevantes nos 5o e 6o 

dígitos da codificação da natureza de receita, sendo que os dígitos “00” até “49” reservados para a União, os quais poderão 

ser utilizados no que couber, por Estados, DF e Municípios e uso restrito dos códigos “50” até “98” pelos Estados, DF e 

Municípios”. Já o código “99”, no quinto nível, será utilizado para registrar “outras receitas” aplicáveis a todos os entes da 

federação, entendidas assim as receitas genéricas que não tenham código identificador específico, atendidas as normas 

contábeis aplicáveis.

“00” até “49” de competência da SOF daqueles códigos específicos para os demais entes federados, 

dígitos “50” até “98”, competência da STN, 

bem como do dígito “99” será utilizado para registrar “outras receitas”.









Mas, afinal de contas, devemos nos 

atentar apenas às receitas 

orçamentárias?

Houve um tempo em que essa pergunta 

sequer faria sentido…





ASPECTO ORÇAMENTÁRIO - Compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, 

tanto quanto à sua aprovação quanto à sua execução. Os registros de natureza orçamentária 

são base para a elaboração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e dos 

Balanços Orçamentário e Financeiro, que representam os principais instrumentos para refletir 

esse aspecto. 

ASPECTO PATRIMONIAL - Compreende o registro e a evidenciação da composição 

patrimonial do ente público 2. Nesse aspecto, devem ser atendidos os princípios e as normas 

contábeis voltadas para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos e passivos e 

de suas variações patrimoniais. O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração das Variações 

Patrimoniais (DVP) representam os principais instrumentos para refletir esse aspecto. O 

processo de convergência às normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público 

(CASP) visa a contribuir, primordialmente, para o desenvolvimento deste aspecto. 

ASPECTO FISCAL - Compreende a apuração e evidenciação, por meio da contabilidade, dos 

indicadores estabelecidos pela LRF, dentre os quais se destacam os da despesa com pessoal, 

das operações de crédito e da dívida consolidada, além da apuração da disponibilidade de 

caixa, do resultado primário e do resultado nominal, a fim de verificar-se o equilíbrio das contas 

públicas. O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e o Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária (RREO) representam os principais instrumentos para evidenciar esse aspecto. 





D2_00003 Verifica se foram informadas, no Anexo I-C da DCA, valores referentes ao registro orçamentário de destinação ao FUNDEB.

D2_00004 Verifica se foram informadas, no Anexo I-C da DCA, as receitas orçamentárias com a entrada de recursos para o FUNDEB.

D2_00033 Verifica se foi informada alguma receita ou Dedução de receita no Anexo I-C da DCA que Não é de competência do ente.

D2_00035 Verifica se foram informados valores negativos nas colunas das deduções da receita do Anexo I-C da DCA.

D3_00005 Verifica a igualdade da Receita Corrente Líquida entre o Anexo 03 do RREO e os Anexos 01, 02, 03 e 04 do RGF do poder 

executivo.

D3_00010 Verifica a igualdade dos valores da RCL e da RCL ajustada entre o Demonstrativo da Despesa com Pessoal do RGF (Anexo 1) 

do Poder Executivo e dos demais poderes/orgãos.

D3_00014 Verifica a igualdade do valor da transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais entre os anexos 1, 2, 3 

e 4 do RGF do poder executivo de final de período.

D3_00015 Verifica a igualdade do valor da transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais entre o Anexo 01 do 

RGF e o Anexo 03 do RREO.

D3_00016 Verifica a igualdade do valor da transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas de Bancada entre o Anexo 01 do 

RGF e o Anexo 03 do RREO.



D2_00001 Verifica se foi informado, no Anexo I-HI da DCA, valor da variação patrimonial aumentativa com o FUNDEB.

D2_00036 Verifica se houve Evidenciação de créditos tributários: se existe VPA de tributos no Anexo I-HI, deve haver o registro do 

crédito no ativo curto/longo prazo no Anexo I-AB  - PIPCP item 1

D2_00044 Verifica se o valor acumulado das receitas arrecadadas da MSC de encerramento é igual às receitas arrecadadas do Anexo I-C 

da DCA.

D2_00045 Verifica se o valor acumulado das receitas com tributos estaduais (ICMS, IPVA, ITCD, IRRF) da MSC de encerramento é igual 

ao informado no Anexo I-C da DCA.

D2_00046 Verifica se o valor acumulado das receitas com tributos municipais ( IPTU, ISS, ITBI, IRRF ) da MSC de encerramento é igual ao 

informado no Anexo I-C da DCA.

D2_00047 Verifica se o valor acumulado das receitas estaduais com transferências ( Cota-Parte do FPE e transferências do FUNDEB) da 

MSC de encerramento é igual ao informado no Anexo I-C da DCA.

D2_00048 Verifica se o valor acumulado das receitas municipais com transferências (Cotas-Partes do FPM, do ICMS, do IPVA, do ITR e 

transferências do FUNDEB) da MSC de encerramento é igual ao informado no Anexo I-C da DCA.



A Contabilidade presta contas apenas?

Como ficam as informações para a 

Gestão (Tomada de decisão) ou para a 

Transparência?







Emenda Constitucional no 120, de 5 de maio de 2022

Com o objetivo de controlar os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento dos agentes 

comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, foi criada pela Portaria 

no 1.445, de 14/06/2022, com aplicação para o exercício de 2023, a Fonte ou 

Destinação de Recursos 604 - Transferências provenientes do Governo Federal 

destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de 

combate às endemias. Tendo em vista que o repasse dos recursos já está sendo feito 

em 2022, a fonte foi incluída para utilização também no exercício de 2022.



Emenda Constitucional nr. 123, de 14 de julho de 2022

A Emenda Constitucional prevê dois tipos de transferências de recursos da União aos estados, ao Distrito Federal e aos 

municípios, com objetivos diferentes.

1. foi inserida a Fonte ou Destinação de Recursos 717 – Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5o, inciso IV, 

da Emenda Constitucional no 123/2022, com a finalidade de controlar os recursos provenientes das transferências 

efetuadas pela União a título de assistência financeira a serem utilizados no custeio da garantia prevista no §2o do 

art. 230 da CF, de gratuidade dos transportes coletivos urbanos aos maiores de 65 anos. Para o registro por natureza 

da receita, deverá ser utilizada a classificação 1.7.1.9.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas 

Entidades, visto que será uma única transferência e haverá fonte de recursos para identificação.

1. Foram inseridas a Fonte ou Destinação de Recursos: 718 – Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS –

Art. 5o, Inciso V, EC no 123/2022 e Para o registro por natureza da receita, foi incluída a NR: 1.7.1.9.61.0.0 - Auxílio 

Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5o, Inciso V, EC no 123/2022. Utilização a partir do exercício 

financeiro de 2022.



● Exclusão: A NR “1.7.1.1.51.3.0 – Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1 % Cota entregue no 

mês de julho”, foi excluída pois os registros referentes as receitas do FPM cotas extraordinárias, meses de julho, 

setembro e dezembro, passarão a serem registradas na NR “1.7.1.1.51.2.0 – Cota-Parte do Fundo de 

Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias” a partir do exercício financeiro de 2023; e

● Exclusão: A NR “1.7.1.9.51.0.0 – Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – LC no 87/96” foi excluída 

pois os entes não utilizam mais esse código, conforme consta no leiaute da DCA referente aos anos 2021 e 2022, 

sendo excluída para evitar possíveis erros.

Alterações em destaque para 2023: 



“O senhor disse: ‘Muito bem, meu servo 

bom e fiel. Você foi fiel na administração 

dessa quantia pequena, e agora lhe darei 

muitas outras responsabilidades. Venha 

celebrar comigo.” Mateus 25:21




