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APRESENTAÇÃO 
 

A pandemia tem exigido daqueles que atuam no serviço público ações imediatas. Estamos 
trabalhando em estado constante de urgência, tomando decisões com a intenção contígua 
de aumento dos níveis de segurança e saúde da população. Nunca nossos serviços 
precisaram chegar tão depressa aos usuários finais. Nunca trabalhamos numa perspectiva 
de distanciamento social. E, talvez, como coletividade, nunca tenhamos precisado usar 
nossa capacidade de adaptação de modo tão rápido. 

É certo que estamos ganhando a batalha da adaptação. É certo que estamos conseguindo 
produzir, com o objetivo de traçar as melhores estratégias financeiras e contábeis para 
vivenciar a crise de saúde pública e conter ou, pelo menos, minimizar seus efeitos no que se 
refere à obtenção e aplicação de recursos públicos. E para fazer isso, temos contado com 
uma série de medidas locais e nacionais na área de finanças públicas. 

Além disso, o estabelecimento de procedimentos contábeis específicos e o 
acompanhamento concomitante da execução de receitas e despesas têm permitido a rápida 
identificação de situações problema de ordem financeira e fiscal. Essa identificação rápida e 
precisa, tem nos permitido atuar no fornecimento de informações imprescindíveis ao 
gerenciamento da crise. 

Como são muitas e de diferentes faces as informações produzidas e avaliadas, decidimos 
por organizá-las e, principalmente, explicá-las num único documento. Sendo assim, este 
trabalho representa um compêndio do emaranhado de normas e de procedimentos 
contábeis estabelecidos até aqui em função da pandemia, bem assim de seus reflexos sobre 
a situação fiscal do Município. 

Sem a pretensão de esgotar a matéria, esperamos que as informações contábeis e legais 
aqui resumidas possam servir como suporte ao entendimento dos aspectos financeiros, 
contábeis e fiscais relacionados ao momento pelo qual passamos. 

Alertamos que esse material não substitui as orientações gerais emanadas da CCT/DTM e o 
detalhamento de cada procedimento aqui tratado pode ser encontrado nos manuais e 
rotinas contábeis produzidos pela CCT. 

 

Cordialmente, 

 

Antônio Ricardo Gois Pereira   Luciana Borges Teixeira 

Diretor do Tesouro Municipal   Contadora Geral do Município 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O mundo globalizado foi surpreendido com uma grave crise na saúde púbica provocada pela 
pandemia do Coronavírus – COVID-19, trazendo impactos bastante significativos em vários 
setores da sociedade. O distanciamento e o isolamento social, necessários como medida de 
contenção da propagação do vírus, foram grandes responsáveis pelo desaquecimento das 
relações comerciais e consequente abalo da economia local e do País.  

No combate a pandemia e seus efeitos, os orçamentos públicos dos Entes Federados sofrem 
uma forte pressão, haja vista que todas as garantias e direitos fundamentais, sejam eles 
positivos ou negativos, têm custos, principalmente em período de calamidade pública.  

Neste cenário, a pressão sobre as despesas públicas tem crescido sobremaneira, enquanto as 
receitas públicas encolhem, fazendo-se ainda mais urgente a necessidade de se mensurar 
dados e produzir informações tempestivas e confiáveis sobre as contas públicas.  

Os governos precisam agir de modo enérgico e urgente para garantir o cumprimento do seu 
papel provedor, sem desconsiderar, entretanto, o equilíbrio fiscal das contas públicas.  

Sob esse aspecto, foram aprovados dispositivos emergenciais que autorizam medidas 
essenciais para o enfrentamento da conjuntura excepcionalíssima que se apresenta.  

Para facilitar os gastos públicos com o combate a propagação do coronavírus, foi instituído o 
regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratação para enfrentamento da calamidade, 
através da PEC 106 de 07/05/2020, a chamada PEC de Guerra, cuja proposta permitiu que as 
despesas vinculadas às ações de controle à pandemia fossem separadas do orçamento geral da 
União. 

Também a Lei de Responsabilidade Fiscal teve flexibilização em algumas das suas exigências 
no que concerne a despesas realizadas em períodos de emergência. Tais medidas foram 
estabelecidas no ordenamento jurídico através da Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, que 
instituiu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Na sequência, o Ministério da Economia apresentou notas técnicas com a finalidade de orientar 
aos entes da Federação quanto à contabilização e ao tratamento fiscal dos recursos recebidos e 
aplicados nesse contexto. 

No âmbito municipal, Salvador vem adotando uma série de medidas emergenciais com vistas a 
conter a propagação da infecção e combater seus efeitos sócio econômicos e financeiros. 

Aqui se encontra compilado o material sobre finanças públicas no que concerne ao registro das 
receitas e a execução das despesas municipais, realizadas em decorrência do momento 
excepcional vivido, com base no arcabouço legal que os ampara. 

Trazemos elencadas as regras gerais implantadas para os registros de receita e despesa 
vinculados às ações de saúde e ação social, dentre outras, inerentes ao combate da pandemia, 
demonstrando os fundamentos legais aos quais estão vinculados, assim como a correlação de 
todos esses tópicos com as funcionalidades do Sistema Integrado de Gestão Financeira – 
SIGEF. 
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Anexamos ainda, a relação de todos os atos normativos legais procedentes da União e do 
Município que norteiam às ações as quais estão obrigadas as finanças públicas municipais, 
assim como as orientações técnicas expedidas pelos órgãos de regulamentação da prática 
contábil e de controle. Esses atos receberam comentários em relação aos reflexos que causam 
na situação financeira e econômica do Município. 

Esperamos que este compêndio possa ser usado como material de consulta para as ações 
imediatas das unidades que integram a PMS, ao tempo em que alertamos que dada a 
velocidade da propagação das mudanças, uma atualização desse pequeno manual pode ser 
publicada a qualquer tempo. 

Por essa razão, não disponibilizamos dados numéricos de arrecadação e gastos de modo 
proeminente e apenas enfatizamos os conceitos, detalhamos os procedimentos operacionais e 
citamos as normas legais que fundamentam cada ação. 

A CCT permanece a sua disposição em nossos canais usuais de atendimento. 
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PRIMEIRA PARTE 
ESTADO DE EMERGÊNCIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA 

 

O cenário provocado pela pandemia COVID-19 impulsionou o Estado da Bahia e o Município do 
Salvador, no uso das suas atribuições, a decretaram estado de calamidade pública e situação de 
emergência no Município, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 – Decretação de Estado de Calamidade 

Tais normativos visam a permitir a adoção das medidas excepcionais necessárias à prevenção e 
ao combate da disseminação do Coronavírus, dentre as quais, a imposição de regras especiais 
de funcionamento das atividades comerciais; a contratação de pessoal adicional; a imposição de 
barreiras sanitárias; o fechamento de vias, além de aquisições mais céleres e implantação de 
outras regras administrativas. 

O reconhecimento do estado de emergência e calamidade pública torna possível a flexibilização 
de uma gama de previsões legais, com objetivo de alcançar a rapidez e fluidez que a situação 
impõe na obtenção de insumos, bens e serviços destinados a atuação contra a causa do próprio 
estado de emergência.  

Na área financeira, o aspecto mais relevante dessas permissões excepcionais é aquele contido 
no Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, que autoriza a dispensa de licitação, se e quando caracterizada a 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança 
de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. 

Além dele, os dispositivos Federais nº 13.979/2020, nº 173/2020 e nº 926/2020 apresentam 
exceções na aquisição de insumos, bens e serviços inerentes ao enfrentamento da situação 
emergencial de saúde pública. 

 

 

DECRETO ALBA Nº 19.626 DE 09 DE ABRIL DE 2020 
 

Art. 1º Fica declarado Estado de Calamidade Pública em todo o território baiano, em virtude do 
desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme 
Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins 
de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19. 

DECRETO MUNICIPAL Nº 32.268, DE 18 DE MARÇO DE 2020 

 

Art. 1º Fica decretada situação de emergência no Município de Salvador, para enfrentamento 
da pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional, enquanto perdurar a Declaração 
de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da 
Saúde. 
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Quadro 2 – Legislação Federal – Licitações e Contratos – COVID - 19 

Para acompanhamento dos atos administrativos que culminarão em despesas efetuadas com 
essa fundamentação, o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município do 
Salvador – SIGEF SSA passou a exibir, além do fundamento jurídico próprio, uma marcação 
específica indicativa de contratações emergenciais. 

Além das dispensas de licitação, essa marcação está disponível para uso no registro de todas as 
modalidades licitatórias e das inexigibilidades, permitindo a rastreabilidade de todos os contratos 
e despesas fundamentados na situação de emergência e calamidade. 

O roteiro prático de identificação desse marcador no SIGEF é o que se segue. 

a. Campo “Circunstância de Contratação” 
 

Este campo foi criado com o intuito de identificar os atos jurídicos – dispensas, licitações e 
inexigibilidades – quando realizados em quaisquer circunstâncias que caracterize situação de 
emergência, sobretudo função da pandemia causada pelo coronavírus. 

Na funcionalidade “Manter Modalidade Licitatória”, para os tipos denominados de dispensa, 
inexigibilidade e licitação, passa a existir um novo campo que permite ao usuário escolher entre 
as circunstância da contratação “ordinária” ou “emergencial”.  

 

 
LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Art. 4º É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus de que trata esta Lei... 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020 

 

Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre procedimentos para 
aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do coronavírus. 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 106, DE 7 DE MAIO DE 2020 

 

Institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de 
calamidade pública nacional decorrente de pandemia. 

Art. 5º As autorizações de despesas relacionadas ao enfrentamento da calamidade pública 
nacional de que trata o art. 1º desta Emenda Constitucional e de seus efeitos sociais e econômicos 
deverão: 

I - constar de programações orçamentárias específicas ou contar com marcadores que as 
identifiquem... 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.979-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20926-2020?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%20106-2020?OpenDocument
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As circunstâncias da contratação são consideradas: 

Ordinária – sempre que os atos forem realizados com ritos usuais; e, 

Emergencial - todas aquelas que tenham sido fundamentadas em uma situação de emergência 
para sua realização.  

Assim, no momento de registro da modalidade licitatória, necessário escolher uma das opções 
disponíveis, conforme destacado em azul na tela abaixo. 

 
   Figura 1 – funcionalidade “Manter Modalidade Licitatória” - SIGEF 

O incremento dessas funcionalidades proporciona mais facilidade na gestão dos recursos, além 
de conferir maior transparência no processo de prestação de contas, seja aos órgãos de 
controle, seja para a sociedade, uma vez que as flexibilizações decorrentes do arcabouço de 
atos normativos em torno da crise atual não afasta as disposições relativas ao controle e 
fiscalização de todos os atos praticados pelos gestores. 

É imprescindível que esse campo seja usado apenas naqueles processos, que, no caso 
concreto, tenham passado por avaliação jurídica, que ateste a existência dos requisitos de 
urgência e a conexão inequívoca entre o objeto contratado e a situação de emergência ou 
calamidade.  

Necessário frisar que o reconhecimento de calamidade pública não confere aos gestores a 
possibilidade de gastos desenfreados, uma vez que os dispêndios realizados devem guardar 
compatibilidade com o enfrentamento da situação. 

Nesse sentido, e de modo bastante específico, a União complementa e ratifica os decretos locais 
já existentes, reconhecendo, através do Decreto Legislativo nº 6/2020, para os fins do Art. 65 da 
Lei Complementar nº 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública em todo o 
Território Nacional, afastando a obrigatoriedade de cumprimento de certas regras fiscais 
contidas no Art. 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal, condição que será avaliada no tópico 
relacionado aos impactos fiscais da pandemia, terceira parte desse compêndio. 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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SEGUNDA PARTE: 
ALGUMAS NOTAS SOBRE RECEITAS E DESPESAS PÚBLICAS RELACIONADAS À 

PANDEMIA  
 

DA ARRECADAÇÃO E DO REGISTRO DE RECEITAS 
 

O contexto que se apresenta no país é de queda generalizada da arrecadação. Infelizmente, não 
vivenciamos em Salvador um cenário diferente.  

A crise que a pandemia provocou na saúde tem mostrado reflexos severos na movimentação da 
economia, pois as medidas essenciais de prevenção e controle passam pela necessidade de 
fechamento do comércio e imposição de restrições na prestação de serviços não essenciais, 
bem assim na circulação de moradores e turistas, os consumidores potenciais. 

Os impactos na atividade econômica e a mudança de hábitos afetam a renda e as demandas da 
população, provocando forte queda no resultado financeiro em quase todos os setores da 
economia. Esse desaquecimento traz como reflexo imediato uma redução das receitas não 
vinculadas do tesouro municipal, especialmente da receita tributária e das transferências 
provenientes do Estado e União. A estimativa inicial de perda de arrecadação própria gira em 
torno 30% a 40% do quanto inicialmente previsto. 

Para tentar reduzir os impactos negativos da perda de arrecadação tributária, garantindo 
recursos para as despesas necessárias ao enfrentamento da COVID-19 e seus efeitos, o 
Município começou a trabalhar na obtenção de parcerias com instituições nacionais e 
internacionais, de onde surgiram termos de compromisso e doações financeiras para aplicação 
em ações e equipamentos de saúde e em assistência social. 

Todavia, em face da crise de saúde pública, as necessidades de aplicação de recursos estão 
ampliadas e as medidas que podem ser tomadas pelo Município não podem alavancar a 
arrecadação na mesma medida. Isso porque, o papel de modulador e regulador da economia é 
da União. 

Reconhecendo essas limitações e com o intuito de manter a economia do Município em 
funcionamento, conferindo alguma perspectiva para as empresas que tem sofrido com a redução 
de atividades, foi preciso adotar medidas protetivas, que se traduzem em menos disponibilidade 
financeira de maneira imediata.  

Uma dessas medidas está contida no Decreto nº 32.576/2020, que prorrogou em caráter 
excepcional o prazo de vigência dos efeitos das Certidões Negativas emitidas pela Secretaria 
Municipal da Fazenda e diferiu, para 15.12.2020, a cota do PTU e da  TRSD, relativos ao 
exercício de 2020, e com vencimento em agosto/2020, para contribuintes não residenciais que 
exerçam atividades específicas, assim como para aqueles contribuintes que funcionam em 
shopping centers e centros comerciais impedidos de funcionamento, durante o período da 
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). 
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Além das medidas locais tomadas pelo Município, com o objetivo de necessidade de mitigar as 
dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública, a União interveio 
financeiramente, concedendo apoio aos entes federativos com aportes de recursos no Fundo de 
Participação dos Estados - FPE e no Fundo de Participação dos Municípios – FPM, através da 
edição dos dispositivos legais a seguir especificados. Ao fazê-lo, reconhece claramente que o 
poder de atuação dos entes subnacionais – Estados e Municípios é inexistente, quando se trata 
de regulação macroeconômica, e bastante restrito no que se refere ao fomento da atividade 
econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Legislação Federal – Apoio Financeiro e Entrega de Recursos – COVID - 19 

De imediato o Município adotou os procedimentos necessários ao controle das receitas a serem 
recebidas, tanto de arrecadação própria, quanto as de transferências da União, de modo 
alinhado com a Nota Técnica SEI nº 12.774/2020/ME, editada pela Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN, que aborda, dentre outros critérios, aqueles relativos aos registros das receitas.  

Na definição dos procedimentos internos para registro e disponibilização dos recursos para as 
unidades executoras também foram observados todos os demais normativos que regulam o 
registro de receitas livres e vinculadas. 

Quanto a esses aspectos, a Coordenadoria de Contabilidade – CCT, no uso de suas atribuições 
e para bem fazer cumprir as determinações legais e normativas quanto à gestão orçamentária, 
contábil e financeira dos recursos recebidos pelo município, emitiu as orientações pertinentes 
quanto ao registro e classificação das receitas, na forma que se segue. 
 
 
 
 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 938, DE 2 DE ABRIL DE 2020 

 

Art. 1º A União prestará apoio financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
por meio da entrega do valor correspondente à variação nominal negativa entre os valores creditados 
a título dos Fundos de Participação de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso I do caput do art. 159 
da Constituição, de março a junho do exercício de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, 
anteriormente à incidência de descontos de qualquer natureza, de acordo com os prazos e as 
condições estabelecidas nesta Medida Provisória e limitados à dotação orçamentária específica para 
essa finalidade. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 

 

§ 1º O Programa de que trata o caput é composto pelas seguintes iniciativas: 

III - entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, no exercício de 2020, e em ações de enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (COVID-19). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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Quanto à Vinculação dos Recursos Recebidos  
 

Os recursos repassados pela União no curso da pandemia, assim como aqueles provenientes de 
outras fontes financiadoras, podem ter ou não destinação específica. 

Embora parte dos recursos só tenha sido disponibilizada pela ocorrência da própria pandemia, 
chegam para suprir a queda ocorrida e a iminente de arrecadação. Chegam para reforçar o caixa 
dos Estados e Municípios, de modo que consigam cumprir os compromissos ordinários. São, 
portanto, classificados como com fonte tesouro e apresentam alocação livre, ou seja, podem 
custear tantos gastos decorrentes da pandemia, como podem suportar despesas operacionais 
ou investimentos. 

Nesse sentido, com o objetivo de mitigar os efeitos financeiros em decorrência da crise, a União 
autorizou repasses aos Municípios, na forma de auxílio financeiro emergencial, para aplicação, 
pelo Poder Executivo, em ações de enfrentamento à COVID-19, considerando os seguintes 
dispositivos legais:  

• Com base na Medida Provisória nº 938/2020 
 

Recursos Livres: R$ 8,1 bilhões distribuídos aos Municípios contemplados pelo Fundo de 
Participação dos Municípios – FPM, de acordo com dados da Secretaria do Tesouro Nacional – 
STN, destinados à recomposição de eventuais perdas do Fundo. 

• Com base na Lei Complementar nº 173/2020 
 

Recursos Livres: R$ 20 bilhões distribuídos aos Municípios da federação, que podem ser 
alocados para financiar qualquer despesa autorizada nos seus orçamentos. 

Além dos recursos de alocação livre, há destinação de verbas específicas para o combate da 
doença COVID-19. Em algumas situações, até mesmo o objeto do gasto é indicado, como por 
exemplo, indicação para uso em aquisição de equipamentos de proteção individual da equipe de 
saúde ou outra despesa bem delimitada.  

Nas situações em que há uma destinação específica para os recursos, o Município utiliza-se do 
mecanismo de condicionamento a determinada fonte o a determinado detalhamento de fonte, de 
modo a melhor identificar os ingressos específicos e correlaciona-los com as possibilidades de 
aplicação. 

Nesse sentido, têm sido incorporadas receitas ao orçamento vigente, oriundas dos seguintes 
instrumentos: 

• Com base na Lei Complementar nº 173/2020 
 

Recursos Vinculados à Saúde e a Assistência Social: R$ 3 bilhões destinados unicamente 
para financiar despesas nas áreas de saúde e assistência social, repartidos entre os municípios 
da federação considerando critérios populacionais, ficando autorizada sua utilização, também, 
para fins de pagamento dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) e no 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).  
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• Recursos provenientes de doações, convênios e instrumentos congêneres 
 

Recursos Vinculados ao objeto descrito nos termos de doação ou de convênios: todos os 
recursos de captados pelo Município para uso em ações de combate a COVID-19 devem admitir 
fontes e / ou detalhamentos de fontes específicos, de acordo com as regras estabelecidas pelas 
pessoas físicas ou jurídicas concedentes. 

Tomando-se por base esses conceitos e, de modo compatível com a Nota Técnica SEI nº 
21.231/2020 (alterada pela Nota Técnica SEI nº 25.928/2020), foram estabelecidos no SIGEF 
detalhamentos específicos para fontes de recursos já existentes, de modo a melhor gerir as 
receitas específicas e delimitar o campo de aplicação dos recursos, sem causar maiores 
repercussões orçamentárias e sem exigência de alteração na legislação vigente que rege essa 
matéria. 

O detalhamento refere-se a um código que confere um maior nível de particularização da fonte 
de recursos (origem/destinação do recurso). Aqueles aplicáveis aos gastos vinculados a COVID-
19 e a mitigação de seus diversos efeitos são: 

• 000043 – Recursos oriundos de repasses, transferências e doações. Pode ser vinculado 
a diversas fontes, cuja arrecadação esteja vinculada a gastos decorrentes da pandemia, 
tais como: fonte 1.09 (Outras fontes do tesouro); fonte 2.11 (Fonte Própria de Fundos); 
fonte 2.14 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS) e 2.32 
(Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal – Bloco 
Investimento); 

•  000045 – Recursos oriundos de doações – esse detalhamento pode ser usado 
exclusivamente combinado com a fonte 1.09 (Outras Fontes do Tesouro), para uso 
definido conforme critérios estabelecidos pela entidade doadora, como por exemplo, 
aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) destinados aos profissionais de 
saúde do Município, para o combate a COVID-19; 

• 000047 – Recursos oriundos da União – pode ser combinado exclusivamente com a 
fonte 1.09 e identifica os recursos vinculados destinados ao Município pela União, com 
fulcro no Art. 5º, I, b, da Lei Complementar nº 173/2020, para uso exclusivo em ações de 
saúde e assistência social no combate a COVID-19. 
 
 

     

 



    13 
 

 

  Figuras 2, 3 e 4 – Funcionalidade “Detalhamento de Fonte” - SIGEF 

A partir da criação desses novos códigos de detalhamento, foram associadas a eles as fontes de 
recursos próprias e do tesouro, conforme relação seguinte. Na medida em que forem 
arrecadados outros recursos específicos, podem ser criados detalhamentos para atender as 
particularidades dos ingressos. 

 Fontes do Tesouro: 
 

• Outras Fontes Tesouro - Doações para Calamidade Pública de Saúde: 0.1.09.000043; 
 

• Outras Fontes Tesouro - Doações para EPI - Profissionais de Saúde: 0.1.09.000045;  
 

• Outras Fontes Tesouro - COVID-19 - C 173,I - Ações de Saúde e Assist. Soc.: 
0.1.09.000047. 

 Fontes Próprias: 
 

• Doações para Calamidade Pública: Fonte 0.2.11.000043 - Recursos Próprios Fundos de 
Assistência Social; 
 

• Bloco de Custeio - COVID-19: Fonte 0.2.14.000043 - Transferência Fundo a Fundo de 
Recursos SUS do Governo Federal; 
 

• FNAS - SUAS - COVID-19: Fonte 0.2.29.000043 - Transferência de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência; 
 

• Bloco de Investimento - COVID-19: Fonte 0.2.32.000043 - Transferência Fundo a Fundo 
de Recursos do SUS do Governo Federal – Bloco Investimento.  
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Figura 5 – funcionalidade “Listar Fonte de Recurso” - SIGEF 

Quanto à Rubrica de Receita Ideal para Contabilização dos Recursos Recebidos 
 

Se a fonte e o detalhamento de fonte são os atributos ideais para segregar os recursos 
vinculados daqueles não vinculados, bem assim para correlacionar as entradas aos respectivos 
objetos de gasto, é a rubrica de receita que permite, dentre outros aspectos, a separação entre 
entradas correntes e de capital; define a necessidade de aplicação mínima em despesas com 
saúde, com educação e os montantes máximos de repasses para o Poder Legislativo; e, não 
menos importante, permite fechar a composição da Receita Corrente Líquida – RCL, conjunto de 
receitas que serve de parâmetro para auferir importantes índices fiscais do Município.  

Sempre que possível foram utilizadas classificações de receita já existentes, exatamente para 
não alterar sobremaneira as variáveis acima descritas e de modo a manter a necessária 
correlação com a Portaria Interministerial nº 163/2001, que versa sobre normas gerais de 
consolidação das contas públicas e padroniza, inclusive, o elenco de receitas orçamentárias.  

Quando os recursos extraordinários foram identificados como novas receitas para o Município, a 
CCT trouxe para o SIGEF SSA os códigos correspondentes. 

Essa forma de atuação guarda correlação com as orientações da STN em relação à matéria, 
contidas na Nota Técnica SEI nº 21.231/2020/ME, que norteia a utilização de classificações já 
existentes para identificar a origem dos recursos.  
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Quadro 4 – Nota Técnica – Ministério da Economia – Secretaria do Tesouro Nacional 

Deste modo, recomenda-se que os registros contábeis sejam realizados nos códigos e 
especificações indicadas abaixo, já associadas ao detalhamento de fonte específico, de acordo 
com a origem/destinação do recurso: 

• Transferências de Recursos do SUS: Agrega o valor total de transferências correntes 
do Fundo Nacional de Saúde do Governo Federal recebidos pelo Fundo Municipal de 
Saúde-FMS. 
 

Bloco de Investimento - COVID-19 

 Código - 4.1.7.1.8.03.9.1.01: Outros Programas Financiados por Transferências 
Fundo a Fundo – SUS.  

 Fonte Associada - 0.2.32.000043 - Transf Fundo a Fundo de Recursos do SUS do 
Gov. Federal Bloco Investimento 
 

Bloco custeio das ações e serviços públicos de saúde – COVID-19 

 Código-4.1.7.1.8.03.9.1.02 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo 
a Fundo – SUS.  

 Fonte Associada - 0.2.14.000043 - Transf Fundo a Fundo de Recursos SUS do Gov. 
Federal. 
 

• Doações: Agrega o valor das transferências decorrentes de doações de instituições 
públicas, privadas, de pessoas físicas nacionais e aquelas oriundas do exterior, para 
aplicação em calamidades públicas. 
 
 

De Instituições Privadas: 

Doações para Calamidade Pública 

 Código - 4.1.7.4.8.10.1.1.10 Doações de Instituições Privadas - Situações de 
Calamidade Pública.  

 Fonte Associada - 0.2.11.000043 – Recursos Próprios Fundos de Assistência Social -
 Doações para Calamidade Pública-; 
 

 

 

 II - CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DAS RECEITAS E DAS DESPESAS 
RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

18. Em relação às classificações por natureza da receita e da despesa, orientamos que 
sejam utilizadas as classificações existentes, de forma a se identificar a origem dos 
recursos e o objeto do gasto, sem a necessidade da criação de classificações específicas 
para essa finalidade. 

Nota Técnica SEI nº 21231/2020/ME 
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Doações para Calamidade Pública de Saúde 

 Código - 4.1.7.4.8.10.1.1.11 Doações de Instituições Privadas - Situações de Calamidade 
Pública.  

 Fonte Associada - 0.1.09.000043 - Outras Fontes – Tesouro - Doações para Calamidade 
Pública de Saúde. 
 
 

De Instituições Públicas: 

 
Doações para Calamidade Pública 

 Código - 4.1.7.5.8.02.1.1.01 Doações de Instituições Públicas - Situação de Calamidade 
Pública.  

 Fonte Associada - 0.1.00.00000 – Tesouro. 
 

Doações para Calamidade Pública de Saúde 

 
 Código - 4.1.7.5.8.99.1.1.01 Doações de Instituições Públicas - Situações de Calamidade 

Pública.  
 Fonte Associada - 0.1.09.000043 - Outras Fontes – Tesouro - Doações para Calamidade 

Pública de Saúde. 
 
 

Doações do Exterior para EPI - Profissionais de Saúde 

 
 4.1.7.6.0.00.1.1.03 Transferências do Exterior - Doações Recebidas.  
 Fonte Associada - 0.1.09.000045 - Outras Fontes Tesouro - Doações para EPI - 

Profissionais de Saúde 
 

Doações de Pessoas Físicas: 

 
Doações para Calamidade Pública 

 Código - 4.1.7.7.0.00.1.1.03 Doações de Pessoas Físicas - Situações de Calamidade 
Pública.  

 Fonte Associada - 0.2.11.000043 - Recursos Próprios Fundos de Assistência Social  
 

Doações para Calamidade Pública de Saúde 

 Código - 4.1.7.7.0.00.1.1.04 Doações de Pessoas Físicas - Situações de Calamidade 
Pública.  

 Fonte Associada - 0.1.09.000043 - Outras Fontes – Tesouro - Doações para Calamidade 
Pública de Saúde. 

 
• Apoio Financeiro da União - COVID-19/LC 173: agrega o valor das transferências do 

Governo Federal para aplicação em despesas do orçamento, sendo parte de aplicação 
livre e parte de aplicação vinculada. 
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Ações de Saúde e Assistência Social. 

 Código- 4.1.7.1.8.99.1.1.05 Apoio Financeiro ao Município AFM - Fonte 09 
 Fonte Associada - 0.1.09.000047- Outras Fontes Tesouro - COVID-19 - C 173,I - 

Ações de Saúde e Assist. Soc..  
 

Receitas Livres 

 Fonte Associada - 0.1.00.00000 – Tesouro 

DA APLICAÇÃO DE RECURSOS EM DESPESAS PARA CONTENÇÃO DA 
PANDEMIA E DE SEUS EFEITOS 

 

O Município, ao decretar a situação de emergência, buscou de imediato adotar medidas 
administrativas e orçamentárias, para mitigar os efeitos financeiros e fiscais decorrentes da 
pandemia. 

Para tanto, foram adotados parâmetros mais rígidos de contenção orçamentária, com aplicação 
de contingenciamento sobressalente em relação a despesas de áreas que não se mostraram 
prioritárias em face da situação atual.  

Além disso, foram implantados procedimentos específicos para reajuste de valor de contratos e 
dos cronogramas de execução programados para o exercício; identificação das contratações e 
aquisições emergenciais; reorganização do orçamento, de modo a acomodar as novas despesas 
decorrentes do combate à pandemia e seus efeitos; orientações de uso de marcadores 
específicos para identificação e gestão dos gastos imprevistos.  

A atuação rápida e precisa tem sido de suma importância porque, ao tempo em que o Município 
se deparou com a perda de arrecadação, surgiram despesas novas, imprevistas e inesperadas, 
e, portanto, sem programação orçamentária prévia, além de uma elevação de despesas que já 
estavam previstas, mas não em montantes suficientes para vencer a situação atual. 

Nos tópicos a seguir estão demonstradas todas as ações listadas em relação à execução da 
despesa correlacionada a pandemia, bem como sua vinculação ao arcabouço legal que norteia 
tais atos. 

Parâmetros da Despesa Quanto à Gestão Orçamentária 

Não pairam dúvidas de que a pandemia foi um evento absolutamente imprevisto. Por óbvio, 
imprevistas também foram todas as despesas necessárias ao atendimento da saúde, assistência 
social, socorro econômico e financeiro, limpeza urbana, organização física e administrativa de 
espaços, do trânsito de veículos e pessoas, da adequação de equipamentos urbanos, dentre 
tantos outros tipos de gastos que precisaram ingressar no orçamento municipal para tentar 
conter a doença e seus efeitos, seja como uma despesa nova, seja para suplementar previsões 
que se  tornaram insuficientes. 
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Do mesmo modo, não há questionamento possível quanto à urgência do atendimento de todas 
as despesas que são correlacionadas à pandemia instalada pela contaminação pelo 
coronavírus. 

Indubitavelmente presentes os critérios de imprevisibilidade e urgência, ratificados, inclusive, 
pelo reconhecimento da calamidade pública em níveo local e, posteriormente, nacional, o 
Município passou a adotar a utilização de créditos extraordinários para acomodação das novas 
despesas no orçamento vigente, aprovado pela  Lei nº 9.506/2019  

Essa prática guarda consonância com a Nota Técnica SI nº 12.774/2020/ME. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 5 – Nota Técnica – Ministério da Economia – Secretaria do Tesouro Nacional 

Para fazer frente às ações de combate ao coronavírus, bem como transferir ou registrar 
adequadamente os valores aplicados para este fim, os entes da federação precisaram incluir 
dotação suficiente em seus respectivos orçamentos. De modo a permitir o registro contábil 
desses créditos, bem assim, mapear todas as alterações orçamentárias promovidas em função 
da pandemia, foram criados no SIGEF SSA novos Atos Legais do tipo “Créditos Extraordinários”.  

Embora a função de alterações orçamentária com uso de crédito extraordinário já estivesse 
presente no SIGEF, a inclusão de tipos de atos específicos, permite uma identificação mais clara 
e transparente dos créditos realizados em função da calamidade. 

Sempre que possível e, a fim de se manter o necessário equilíbrio orçamentário, orientamos que 
os créditos extraordinários sejam feitos com a indicação de uma das fontes de financiamento 
abaixo relacionadas, além das indicações, indispensáveis, das fontes financeiras e da alocação 
orçamentária dos recursos disponibilizados.  

• Crédito Extraordinário Por Excesso de Arrecadação 
• Crédito Extraordinário Por Superávit Financeiro 
• Crédito Extraordinário Por Operação de Crédito 
• Crédito Extraordinário Por Anulação de Dotação 

 
 

 

Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME 

“...4.Considerando o cenário atual, o Congresso Nacional decretou estado de calamidade 
pública para a União, sendo adotada medida análoga pelas Assembleias Legislativas de 
Estados e Municípios. Assim, para os casos nos quais houve a decretação de estado de 
calamidade pública, entende-se que se a situação de emergência de saúde pública ora em 
análise se amolda às hipóteses autorizadas pela legislação para a abertura de crédito 
extraordinário...” 
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Figura 6 – Funcionalidade “Listar Ato Legal” - SIGEF 

Também, de modo a facilitar a identificação dos recursos orçamentários postos à disposição da 
contenção da disseminação dos efeitos da COVID-19, o Município adotou o uso de ações e 
subações orçamentárias novas para demonstração das despesas com esse fim. 

   
Figuras 7 e 8 – Funcionalidade “Listar Subação - Geral” - SIGEF 
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A Diretoria Geral de Orçamento – DGO, da Casa Civil, criou a Subação 2630000 – 
Enfrentamento à Pandemia do COVID-19, para uso pelas unidades que atuam direta ou 
indiretamente no enfrentamento da pandemia. 

Essa forma de organização orçamentária guarda correlação com as orientações contidas na 
Nota Técnica SEI nº 21.231/2020/ME, conforme transcrição seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6 – Nota Técnica – Ministério da Economia – Secretaria do Tesouro Nacional 

Quanto aos Dispêndios Extraordinários e a Contenção das Despesas Ordinárias 

Diante da situação de emergência, o Município, de modo enérgico, adotou medidas 
administrativas com o objetivo de revisar e reestabelecer as ações prioritárias, adequando a 
limite de gastos ao cenário esperado de aumento da frustração de arrecadação.  

Como resultado dessa avaliação, foi estabelecido um contingenciamento adicional na ordem de 
R$ 222 milhões, distribuído em ações consideradas não essenciais para o período.  

Além disso, de modo concomitante, o Decreto Municipal nº 32.347, de 14 abril de 2020, exarou 
outras medidas complementares, com o objetivo de controle e redução de despesas. 

De modo a acompanhar o cumprimento das determinações contidas no Art. 9º do Decreto 
Municipal nº 32.347/2020, a SEFAZ e a Casa Civil promoveram a centralização do controle do 
cronograma financeiro dos contratos em execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Técnica SEI nº 21231/2020/ME 

Dadas as diversas propostas de alterações legislativas em trâmite no Congresso Nacional, 
que incluem tanto medidas com o intuito de agilizar a transferência de recursos e flexibilizar o 
atendimento de limites e outras regras fiscais enquanto perdurar a situação de emergência 
atual, quanto medidas destinadas a ampliar a transparência e controle dos gastos realizados, 
recomenda-se que seja criado programa ou ação orçamentária específica para as despesas 
relacionadas ao COVID-19. Essa medida poderá facilitar tanto a gestão dos recursos como a 
futura prestação de contas 
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  Quadro 7 – Legislação Municipal – Medidas Administrativas – COVID - 19 

 

Ainda com a finalidade de dar cumprimento a tais dispositivos, e de melhor identificar os gastos 
efetuados em função da COVID-19, a ação de empenhar foi alterada no SIGEF SSA com 
inserção de mais um marcador, de uso muito simples, denominado complemento da despesa. 

O complemento permite vincular informações gerenciais à classificação da despesa, código mais 
rígido, que guarda correlação com normativos legais exarados pela STN e pelo TCM BA.   

Para identificação e acompanhamento do gasto, não houve necessidade de criação de 
classificações de despesa novas, salvo o acréscimo ao orçamento vigente de dotações com a 
fonte 1.09 – Outras Fontes do Tesouro, combinados com os diversos detalhamentos possíveis 
(definidos no ingresso da receita orçamentária). 

Essa prática guarda correlação com a Nota Técnica SEI nº 12.774/2020/ME.  

 

 

 

 

Decreto Municipal nº 32.347 DE 14 abril de 2020, dispõe sobre medidas 
administrativas de controle e redução de despesas no âmbito do Município. 

Art. 4º Fica determinada a renegociação dos contratos de locação de bens imóveis, em que o 
Município de Salvador figure como locatário, cujo valor de locação seja igual ou superior a R$ 
10.000,00 (dez mil reais). (...) 
... 
Art. 9º Os dirigentes máximos dos órgãos e entidades definirão, para cada contrato, a opção 
mais adequada ao interesse público, dentre as seguintes alternativas: 
I - em se tratando de serviço imprescindível às necessidades da unidade, subsistindo a 
necessidade da prestação dos serviços objeto do contrato nos mesmos quantitativos vigentes, 
manutenção do contrato; 
II - subsistindo parcialmente a necessidade da prestação dos serviços objeto do contrato: 
a) alteração quantitativa de supressão unilateral de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato ou, mediante acordo celebrado com o contratado, de 
porcentagem superior; 
b) alteração qualitativa unilateral de supressão de qualquer porcentagem do valor inicial 
atualizado do contrato. 
III - não subsistindo, temporariamente, a necessidade da prestação contratual, a suspensão da 
execução do contrato, mediante a celebração de termo aditivo ou por despacho unilateral, 
observado o pagamento de indenização efetivamente comprovada, no que couber. 
 
Art. 10. Sem prejuízo das medidas previstas no art. 9º deste Decreto, os dirigentes máximos dos 
órgãos e entidades deverão renegociar os contratos, com meta de obter redução, mediante 
descontos nos preços contratados, em percentual não inferior a 30% (trinta por cento) e por 
prazo não inferior a 180 (cento e oitenta) dias. 
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Quadro 8 – Nota Técnica – Ministério da Economia – Secretaria do Tesouro Nacional 

A utilização de um complemento para uso específico em despesas relacionadas à COVID tem o 
objetivo de agrupar os gastos emergenciais que estão sendo realizados no enfrentamento da 
pandemia, sem, contudo, criar ou alterar a classificação da despesa em execução no Município.  

Além disso, o complemento facilita a rastreabilidade das despesas. Ele é o campo chave para 
exportação desses dados para os órgãos de controle e portal da transparência. Por tal razão há 
necessidade de máxima atenção em seu uso, de modo que apenas sejam correlacionadas a ele 
despesas apropriadas. 

a. Campo “Complemento” da Despesa 
 

Este campo é composto de um código que foi adicionado após a identificação do subelemento e 
é de uso obrigatório. 

No momento de registro do empenho, o usuário deve escolher um dos códigos disponíveis, 
sendo: 

• 001 – Sem Complemento - para as despesas ordinárias da unidade; 
• 002 – Ações Emergenciais COVID - para todas as despesas realizadas direta ou 

indiretamente com essa finalidade. 
 

    
Figura 9 – Funcionalidade “Listar Complemento” - SIGEF  

 

Nota Técnica SEI nº 12774/2020/ME 

“...Em relação às classificações por natureza da receita e da despesa, orientamos também 
que sejam utilizadas as classificações existentes, de forma a se identificar a origem dos 
recursos e o objeto do gasto, sem a necessidade de se criar classificações específicas para 
essa finalidade.” 
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Figura 9 – Funcionalidade “Nota Empenho” - SIGEF 

Além de priorizar, gerir orçamentariamente, acompanhar e marcar devidamente todas as 
despesas realizadas para conter ou tentar minimizar os efeitos da pandemia, o Município 
também atuou no sentido de reduzir ou, sendo isso impossível, postergar gastos, visando à 
obtenção de fôlego financeiro e fiscal. 

Nesse sentido, foram utilizadas como parâmetro todas as referências das autorizações 
concedidas pela legislação nacional, em especial a Lei Complementar nº 173/2020.  

  
Quadro 9 – Legislação Federal – Programa Federativo – COVID - 19 

A suspensão de dívidas autorizada pela Lei Complementar nº 173/2020 alcança imediatamente 
os parcelamentos tributários realizados pelo Município com fulcro na Lei nº 13.485/2017 (PREM).  

LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 

 
Art. 1º Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 
§ 1º O Programa de que trata o caput é composto pelas seguintes iniciativas: 
I - suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre: 
a) de um lado, a União, e, de outro, os Estados e o Distrito Federal, com amparo na Lei nº 

9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001; 
b) de um lado, a União, e, de outro, os Municípios, com base na Medida Provisória nº 

2.185-35, de 24 de agosto de 2001, e na Lei nº 13.485, de 2 de outubro de 2017; 
II - reestruturação de operações de crédito interno e externo junto ao sistema financeiro e 

instituições multilaterais de crédito nos termos previstos no art. 4º desta Lei Complementar; 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9496.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9496.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2192-70.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2185-35.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2185-35.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13485.htm
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Para tanto, bastou que o Município afastasse a possibilidade de continuar em lide com União 
quanto a ações judiciais, cujo objeto tenha relação direta ou indireta com a pandemia, 
concordância essa assinalada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 
Brasileiro - SICONFI. 

  Quadro 10 – Legislação Federal – Programa Federativo – COVID - 19 

O fôlego financeiro ocasionado pela ausência de pagamento imediato, permite que o Município 
efetue mais aportes em ações voltadas ao combate ao COVID, como também trabalhe, caso 
todos os recursos para atendimento da pandemia estejam assegurados, no sentido de garantir o 
equilíbrio orçamentário, ou seja, indisponibilidade dos créditos orçamentários inicialmente 
designados para pagamento de dívida pública, tendo em vista a queda drástica da arrecadação. 

Além da suspensão imediata dos parcelamentos tributários e de contribuições sociais com a 
União, a referida lei também autoriza a renegociação de operações de créditos e instrumentos 
similares celebrados por intermédio de instituições de crédito.  

Todavia, mesmo antes da edição da lei, por decisão liminar, o Município há havia conseguido a 
suspensão do pagamento das operações e períodos identificados a seguir. 

• PNAFM 1 (maio e novembro) /CEF 
• PNAFM 3 (junho e dezembro) /CEF 
• Lei 13485/17 - PREM - RFB (PARCELAMENTO) /RFB 
• FINISA 1- 0499736-33/CEF 
• FINISA 2 - 0532056-31/CEF 
• BRT -  PRO TRANSPORTE  - 0440163-75/CEF 
• PMAT/ BNDES  
• CPAC – 0446938/CEF 
• PARCELAMENTO FGTS/CEF  
• PASEP LEI 12.810 / 2013 /RFB 
• PASEP TRANSALVADOR /RFB 

LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 

 

Art. 2º De 1º de março a 31 de dezembro de 2020, a União ficará impedida de executar as 
garantias das dívidas decorrentes dos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os 
Estados e com o Distrito Federal com base na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e dos 
contratos de abertura de crédito firmados com os Estados ao amparo da Medida Provisória nº 
2.192-70, de 24 de agosto de 2001, as garantias das dívidas decorrentes dos contratos de 
refinanciamento celebrados com os Municípios com base na Medida Provisória nº 2.185-35, de 24 
de agosto de 2001, e o parcelamento dos débitos previdenciários de que trata a Lei nº 13.485, de 2 
de outubro de 2017. 

(...) 
§ 6º Os valores anteriores a 1º de março de 2020 não pagos em razão de liminar em ação 

judicial poderão, desde que o respectivo ente renuncie ao direito sobre o qual se funda a ação, 
receber o mesmo tratamento previsto no inciso I do § 1º deste artigo, devidamente atualizados pelos 
encargos financeiros contratuais de adimplência. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9496.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2192-70.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2001/2192-70.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2185-35.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2185-35.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13485.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13485.htm
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• Lei 13485/17- PREM - PGFN (PARCELAMENTO) /PGFN 
Em face da publicação da Lei nº 173/2020 e com o objetivo de manter o equilíbrio entre receitas 
e despesas, as negociações para a avença de termos aditivos que postergam o pagamento das 
parcelas pôde ser iniciada. Nesse sentido, carecem de termos aditivos a postergação das 
dívidas seguintes: 

• PNAFM 1 (maio e novembro) /CEF 
• PNAFM 3 (junho e dezembro) /CEF 
• FINISA 1- 0499736-33/CEF 
• FINISA 2 - 0532056-31/CEF 
• BRT -  PRO TRANSPORTE  - 0440163-75/CEF 
• PMAT/ BNDES  
• CPAC – 0446938/CEF 
• PASEP TRANSALVADOR /RFB 

 

A condução dessas ações, bem assim, a avaliação das condições dos termos aditivos fica a 
cargo da Coordenadoria de Dívida e Haveres – CDH/DTM/SEFAZ. 

Também foram suspensos os pagamentos de FGTS, PASEP e INSS (contribuições patronais, 
apenas). O Município aderiu a dilação de prazo autorizada pela legislação, tendo orientado ao 
regular empenho e liquidação da despesa, considerando que, diferentemente das dívidas 
suspensas em função da Lei nº 173/2020, as parcelas possuíam previsão de quitação dentro do 
exercício financeiro de 2020. 

• PASEP - Conforme Portaria ME nº 139 de 3 de abril de 2020, que Prorroga o prazo para 
o recolhimento de tributos federais, na situação que especifica em decorrência da 
pandemia relacionada ao Coronavírus; 
 

• FGTS – Conforme MP 927/2020 que suspende a exigibilidade dos pagamentos dos 
meses de março, abril e maio de 2020, e define o parcelamento dos pagamentos dos 
meses suspensos em até 6 vezes, a partir de 07/07/2020. 
 

• INSS Patronal – Conforme Portaria ME nº 139/2020, que prorrogou o vencimento das 
competências de março e abril/2020, para serem pagas nas competências de julho e 
setembro de 2020. 
 

De acordo com o art. 2º, §1º, II, da LC nº 173/2020, os valores não pagos devem ser aplicados 
preferencialmente em ações de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia 
da COVID-19. Então, se aplicados os recursos, importante observar os termos da Nota Técnica 
SEI nº 25.948/2020/ME, que orientou o seguinte quanto a contabilização e execução das 
suspensões de pagamentos. 

Importante ressaltar, todavia, que o termo preferencial não torna obrigatória a aplicação e outra 
destinação pode ser escolhida para os recursos ou mesmo a ausência de destinação. 

 

 



    26 
 

    Quadro 11 – Nota Técnica – Ministério da Economia – Secretaria do Tesouro Nacional 

Há de observar que uma das formas de atuação contra o desastroso efeito de paralisação 
econômica gerada pela pandemia é a busca do equilíbrio fiscal necessário ao andamento das 
atividades e ações do Município, inclusive aquelas diretamente relacionadas às funções de 
saúde e assistência social. Nesse sentido, e considerando que a utilização é preferencial, não 
impositiva, pois, pode o ente escolher não utilizar o orçamento da dívida em face da frustração 
de receita. Sendo essa a opção escolhida, importante manter as dotações orçamentárias 
correspondentes, sem destinação para qualquer outra ação orçamentária. 

Note-se que, ao aderir à suspensão as parcelas, elas são reprogramadas para outro exercício. 
Imediatamente a obrigação presente passa a ser uma obrigação futura. Por tal razão e de modo 
a garantir os efeitos benéficos dos remédios fiscais concedidos pela Lei, não há necessidade de 
empenho dos valores suspensos que vencerão a partir do ano seguinte. 

Reforçamos que, de modo diferente, os valores suspensos cujo vencimento alcança qualquer 
competência adstrita ao exercício financeiro em curso precisa ser submetida a empenho ainda 
em 2020. São exemplos os pagamentos do PASEP e FGTS, já citados em parágrafos 
anteriores.   

 

Nota Técnica SEI nº 25948/2020/ME 

 

I - Suspensão de pagamentos de dívidas com a União 

6. Como os valores não pagos devem ser aplicados preferencialmente em ações de 
enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, deverá ocorrer 
ajuste no orçamento de forma que as dotações destinadas ao pagamento das parcelas desses 
refinanciamentos sejam redirecionadas para novas dotações orçamentárias. Com o ajuste das 
dotações orçamentárias, não deverão ocorrer empenhos referentes aos pagamentos suspensos. 
Isso porque o orçamento anual está diretamente associado a um fluxo em que as receitas 
arrecadadas no exercício devem suportar as despesas previstas para o respectivo exercício. 
Dessa forma, caso ocorra a suspensão da obrigação de pagamento, não há que se falar em 
execução orçamentária dessas obrigações suspensas no orçamento atual, pois as despesas 
orçamentárias serão suportadas por receitas dos exercícios seguintes, nos quais a respectiva lei 
orçamentária deverá consignar dotação suficiente para a execução. 

7. Importante esclarecer que a não execução orçamentária não afeta a execução patrimonial de 
reconhecimento do passivo. É importante garantir que todo o Passivo referente ao montante das 
parcelas devidas no período de março a dezembro/2020 permaneça integralmente registrado no 
Passivo do ente, compondo o seu limite de endividamento, com os ajustes de juros e atualização 
monetária. 

8.  Dessa forma, observando-se o regime de competência, o passivo referente às dívidas 
suspensas, assim como ocorre com as demais dívidas, deve ser constantemente ajustado para 
refletir os juros e atualização monetária do montante dos parcelamentos, em contrapartida a uma 
Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) financeira. 
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Também com o objetivo claro de reduzir despesas e alcançar equilíbrio entre arrecadação e 
gastos, através dos Decretos nº 32.268/2020 e 32.347/2020, o Município promoveu a alteração 
do horário de funcionamento dos órgãos da PMS não integrantes da estrutura de combate à 
pandemia, com redução proporcional dos auxílios alimentação e transporte; redução de 
gratificações e cortes no subsídio do Prefeito e Vice Prefeito, além das medidas referentes as 
renegociações contratuais.  

DAS FERRAMENTAS PARA ACOMPANHAMENTO DE INGRESSOS E 
DESEMBOLSOS 

 

Além de todos os relatórios e consultas disponíveis no SIGEF SSA foram disponibilizados 
dashboards com indicativos de todos os atributos e marcadores criados no SIGEF para rastrear 
e controlar o registro orçamentário e contábil das despesas inerentes à pandemia, para 
acompanhamento e organização das despesas executadas para conter os efeitos da pandemia. 

O Portal do Gestor, produto concebido e mantido pela CCT, 
para facilitar e a tornar mais ágil a disponibilização de 
informações orçamentárias, financeiras e contábeis, recebeu 
painéis de consultas personalizados para monitoramento das 
contratações e das despesas emergenciais realizadas no 
combate a pandemia COVID-19. 
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Figura 10 – Painel BI – Portal do Gestor – Balanço Orçamentário  

É possível acompanhar todos os empenhos com seus detalhamentos de modo bastante 
granular, através da opção “Balanço e Execução Orçamentária”, na opção Consulta Despesa – 
Complemento, filtrando pelo complemento definido na fase do empenho no SIGEF, referente às 
ações de combate ao COVID-19. 

Nesta consulta é possível detalhar os valores por fonte, Unidade Gestora que os executou, ou 
mesmo por classificação orçamentária ou Nota de Empenho, permitindo um acompanhamento 
pormenorizado de todas as despesas. 

Do mesmo modo, podem ser aplicados filtros nos quadros de despesa e receita, usando as 
fontes e seus detalhamentos, inclusive com a geração de Balanço Orçamentário por fonte 
detalhada, com consultas dinâmicas que podem ser customizadas em fração de segundo pelos 
próprios usuários. 

Também há painéis para acompanhamento dos contratos e seus cronogramas financeiros, 
sendo possível, inclusive, compará-los com a execução do exercício anterior, de modo a tornar 
mais simples a análise das alterações possíveis para redução dos gastos. 
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Figura 11 – Painel BI – Portal do Gestor – Contratos 

Para ter acesso ao Painel do Gestor, o usuário deve pertencer aos quadros das unidades e 
entrar em contato com a central de atendimento da Coordenadora de Contabilidade – CCT, 
através do e-mail sedeg.atendimento@sefaz.salvador.ba.gov.br.  

  

mailto:sedeg.atendimento@sefaz.salvador.ba.gov.br
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TERCEIRA PARTE 
NOTAS SOBRE O CENÁRIO FISCAL DO MUNICÍPIO  

 

A Lei Complementar nº 173, ao introduzir algumas modificações na LRF e autorizar o diferimento 
de parcelas de dívida, bem assim ao determinar o repasse de recursos aos entes sub nacionais, 
tem o objetivo claro de conceder alívio fiscal a esses entes, tendo em vista a situação financeira 
e econômica crítica em que a pandemia fez o país mergulhar. 

A Nota Técnica da Secretaria do Tesouro Nacional desdobra os dispositivos mencionados, 
esclarecendo, dentre outros tópicos, quanto aos afastamentos das normas relativas à LRF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Quadro 12 – Nota Técnica – Ministério da Economia – Secretaria do Tesouro Nacional 

Mesmo com esses remédios, a estagnação econômica, a queda de arrecadação e o aumento de 
despesas correntes realizadas em função da pandemia, causam reflexos nas metas fiscais 
estipuladas pelo Município. Sobre a situação atual e os possíveis reflexos, tratam os tópicos 
seguintes. 

DOS LIMITES DE APLICAÇÃO EDUCAÇÃO E DO ENCOLHIMENTO DO FUNDEB 
 

Os recursos recebidos pelo Município em decorrência das legislações anteriormente tratadas 
nesse compêndio, Medida Provisória nº 938/2020 e Lei Complementar nº 173/2020, não 
representam ingressos de natureza tributária, logo não compõem a base de cálculo das 
transferências constitucionais e legais, tais como: i) aplicação mínima de 15% com Ações e 
Serviços Públicos em Saúde (ASPS); ii) aplicação mínima de 25% em Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação (MDE); e iii) repartição da receita com o Poder Legislativo, o 
duodécimo, estipulado conforme Art. 29-A da Constituição Federal. 

A acentuada queda de arrecadação tributária, uma das consequências da pandemia, tem 
impacto direto nos índices de aplicação em MDE porque reduz a necessidade de aplicação 
mínima, tanto de forma direta, no caso dos impostos de competência do Município, quanto de 

  

Nota Técnica SEI nº 25928/2020/ME 

 

“Com base nesses dispositivos, tendo em vista o reconhecimento do estado de calamidade 
pelo Congresso Nacional e o disposto no § 1º do art. 65, a União, os Estados, o DF e os 
Municípios terão suspensos os prazos de reenquadramento e as disposições relacionadas ao 
descumprimento dos limites da despesa com pessoal e da dívida consolidada, previstos nos 
arts. 23 e 31 da LRF, respectivamente. Da mesma forma, esses entes estarão dispensados de 
promover a limitação de empenho e movimentação financeira ao se verificar a possibilidade 
de descumprimento das metas de resultado primário ou nominal, conforme regra estabelecida 
no art. 9º da LRF.” 

 



    31 
 

forma indireta pela queda na arrecadação de tributos de outros entes que implicam redução das 
transferências constitucionais e legais. Também e especialmente reflete no encolhimento dos 
recursos recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 

As transferências do FUNDEB, que se dividem em transferências advindas do Fundo e aquelas 
recebidas em forma de Complementação da União, sofreram imediatamente uma queda em 
relação aos períodos anteriores, uma vez que o fundo é composto por fatias percentuais das 
receitas arrecadadas pela União, pelos Estados e pelos Municípios. As transferências do fundo 
sofreram redução, até o momento, de 4,09% em relação ao mesmo período do ano anterior, 
como pode ser visto no gráfico seguinte.  

 

 
Gráfico 1 – Variação das transferências do FUNDEB entre Janeiro e Junho de 2018 a 2020 

A complementação da União segue de maneira mais uniforme, porque é sempre calculada de 
um exercício para o outro. Isso quer dizer que os valores perdidos do FUNDEB nesse exercício 
não serão restituídos. Apenas no ano seguinte, a depender das métricas específicas para 
divisão do fundo de acordo com o valor mínimo por aluno estabelecido pela União, poderemos 
receber alguma compensação em face do encolhimento das receitas que compõem o fundo. Há 
de se observar, todavia, que as regras em relação ao Fundo, que vigerão partir de 2021, estão 
sendo discutidas no corpo do Projeto de Emenda a Constituição nº 15/15, aprovada em primeiro 
turno na Câmara dos Deputados em 21.07.2020. 

A redução do FUNDEB pode vir a pressionar o caixa do tesouro, tendo em vista a necessidade 
de se honrar as despesas que estavam programadas no montante inicialmente previsto de 
arrecadação, especialmente os gastos com folha de pagamento do magistério.  

Nesse sentido, a redução da aplicação mínima em função da queda de arrecadação não se 
traduz numa economia real dos recursos do tesouro, porque o Município terá que suprir com 
arrecadação tributária ou de outras fontes, a queda de arrecadação do FUNDEB em relação aos 
gastos com a função educação. 
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DOS LIMITES DE APLICAÇÃO EM SAÚDE 
 

A saúde é sem dúvida a área mais afetada pela pandemia, inclusive financeiramente. Mesmo 
tendo recebido receitas específicas do SUS para combate a COVID-19, há necessidade de 
aportes do Município em volumes superiores aos inicialmente previstos.  

Sendo assim, a redução percentual da necessidade mínima de aplicação, em função da queda 
de arrecadação, não se traduz em economia real, em face dos gastos extras necessários para 
conter a pandemia e seus efeitos. 

É preciso alertar que as aplicações sobressalentes com outras fontes do tesouro, cuja origem 
não seja tributária, a exemplo de recursos de operação de crédito, doações ou outros 
recebimentos vinculados, serão demonstrados na função saúde, mas, por óbvio, não comporão 
o limite constitucional mínimo de 15%. 

DA QUEDA DA RCL E SEUS IMPACTOS FISCAIS 
 

A Receita Corrente Líquida – RCL é formada pelas receitas correntes do Município, abatidas 
aquelas relativas à contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e 
as receitas provenientes da compensação financeira entre os regimes de previdência e as 
transferidas ao FUNDEB.  

Se por um lado, as receitas próprias e de transferências tem contribuído para redução da RCL, 
por outro lado, as receitas adicionais para combate ao caos instalado pela pandemia tem 
minimizado essa queda. Todavia, não em volume suficiente para sanar as perdas financeiras.  

Quando comparada a RCL obtida nas competências de abril, maio e junho do exercício de 2020 
com o mesmo período do exercício de 2019, há perda acumulada. A ligeira recuperação dos 
dados de junho decorre dos recebimentos de recursos extras do SUS e dos aportes 
determinados pela Lei Complementar nº 173. 

   
  Tabela 1 – RCL dos meses de Abril, Maio e Junho. 

Observa-se, na composição analítica da RCL, que os principais impulsionadores da queda de 
arrecadação foram as receitas tributárias e de transferências, ou seja, aquelas diretamente 
ligadas ao desenvolvimento de atividades econômicas.  
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Tabela 2 – Variação nominal em valores absolutos 2020 x 2019. 

 
Tabela 3 – Variação Percentual 2020 x 2019. 

Não há uma previsão otimista quanto a realização de receita em valores maiores ou mesmo 
equivalentes aos arrecadados no ano anterior, tendo em vista a forçosa paralisação econômica, 
aliada à incerteza quanto ao fim da pandemia. Além disso, ainda é incerto o futuro da retomada 
econômica: é possível que haja um desaquecimento de consumo de bens e serviços, seja por 
mudança de hábitos sociais e culturais, seja pela queda de renda das famílias. 

A esse cenário de incertezas e a constatação de queda da arrecadação corrente junta-se um 
crescimento de despesas dessa mesma natureza, executadas com o objetivo de contenção da 
pandemia em todos os seus aspectos, inclusive no tratamento dos doentes e atenção a 
população socialmente vulnerável. 

A queda da RCL reflete imediatamente em aumento do índice de endividamento e de pessoal, 
tendo em vista ser base para mensuração desses índices, sem que, necessariamente, tenha 
havido aumento das despesas correspondentes.  
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DO AUMENTO DO ENDIVIDAMENTO 
 

O pacote de medidas introduzidos no mundo jurídico pela Lei Complementar nº 173/2020 tem 
como objetivos, dentre outros, oferecer alívio financeiro e fiscal aos entes da Federação, dada a 
quantidade de despesas extraordinárias que precisam ser suportadas pelo orçamento em curso 
para contenção da COVID-19 e seus efeitos físicos, psíquicos, sociais, financeiros ou 
econômicos.  

Dentre essas medidas estão presentes a possibilidade de suspensão de dívidas celebradas com 
a União (Art. 1º); possibilidade de suspensão de dívidas contratadas como o sistema financeiro, 
sobretudo parcelas de operação de crédito (Art. 4º); e, possibilidade de suspensão de dívidas e 
contribuições com sistema previdenciário, alcançando inclusive a contribuição patronal para o 
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do período compreendido entre março e 
dezembro de 2020 (Art.9º). 

O Município, objetivando a manutenção da saúde fiscal, notadamente, buscando a manutenção 
do equilíbrio entre receitas arrecadadas e as despesas executadas no exercício, aderiu 
imediatamente à suspensão dos pagamentos do parcelamento de contribuições previdenciárias 
devidas ao RGPS, realizado com base na Lei 13.485/2017.  

Importante informar que o objetivo de busca de economia de recursos é tão primordial para a 
saúde fiscal do Município, que mesmo antes da publicação da legislação nacional já havia 
demanda judicial em curso, solicitando a suspensão do pagamento, condição conseguida em 
razão de liminar. Em função da edição da lei e atendendo aos seus comandos, o Município pôde 
abrir mão do trâmite judicial.   

Também estamos em fase de adesão à postergação do pagamento de parcelas dos contratos 
de operação de crédito, autorizadas pelo Art. 4º da LC nº 173. Essas ações são mais lentas, 
porque a aplicabilidade da lei não é imediata, carecendo de aditamento de cada operação. As 
condições para aditamento não estão fixadas na lei em sua totalidade e dependem de 
negociação com as entidades financiadoras, bem assim de uma avaliação precisa por parte do 
Município quanto as condições ofertadas. 

O Município não aderiu à suspensão do pagamento de dívidas e contribuições patronais ao 
RPPS, porque essa postergação não representaria uma economia efetiva, pela necessidade de 
quitação da folha de aposentados e pensionistas com recursos do tesouro, se houvesse uma 
queda de arrecadação do Fundo Municipal de Previdência do Servidor – FUMPRES. Além disso, 
aumentaria os volumes de pagamento, pela incidência de encargos futuros.  

Quanto à incidência de encargos, é prudente informar que serão atualizados em todas as 
operações cujo pagamento foi suspendido, inexistindo isenção. Ao contrário, os juros serão 
capitalizados e integrados a dívida pública, resultando, desta forma, em seu aumento. 

Aliado a este aumento vegetativo, resultado da capitalização dos juros, o próprio cenário 
econômico de estagnação e consequente queda da arrecadação, impulsionam, muitas vezes, à 
necessidade de contratação de novas operações de crédito. 

Dessa forma, é muito provável que fechemos o exercício com resultados muito diferentes 
daqueles projetados na LDO vigente, com um índice de endividamento bruto maior, tendo como 
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causas primárias: a ausência de redução das dívidas e o aumento dos juros, em função da 
ausência de pagamento; a manutenção do cronograma de recebimento das operações já 
contratadas; a possibilidade de contratação de operações de crédito novas para contenção da 
pandemia e seus efeitos. 

Também é provável que tenhamos uma Dívida Consolidada Líquida - DCL maior que a 
inicialmente projetada, porque: a dívida bruta será aumentada e a disponibilidade de caixa tende 
a cair, uma vez que a execução de despesas correntes tende a crescer, inclusive com consumo 
de recursos provenientes de superávit financeiro. 

Diferente também será o percentual da DCL em relação a RCL, tendo em vista a aumento da 
DCL, conforme tratado no parágrafo anterior, e a redução esperada da RCL. 

Cabe, além de se atender a avaliação da capacidade de pagamento, especialmente com 
avaliação e correção da trajetória da poupança corrente, uma revisão das metas estipuladas em 
relação a DC e DCL, ações realizadas quando da proposição da LOA 2021.  

Há de se considerar que o limite de endividamento do Município do Salvador encontra-se com 
margem mais razoável, bastando que continuemos a adotar medidas de contenção das 
despesas comprimíveis e a alavancagem de nossas receitas correntes, para obtenção de 
poupança corrente em níveis satisfatórios.  

O gráfico abaixo indica a trajetória da dívida consolidada do município e de sua RCL entre os 
exercícios de 2017 e 2020 (posição junho). Nas barras de cor azul e vermelha, respectivamente, 
é possível observar um maior crescimento, em valores absolutos, da RCL em detrimento ao 
endividamento nos três primeiros períodos, porém, para o último período, 2020, tal crescimento 
se inverte com o aumento da dívida em maior volume que o da RCL. 

   
Gráfico 2– Variação da DC, RCL e Relação DCL/RCL. 

 
A linha em verde indica o índice de endividamento que atualmente se encontra em -5,16%, de 
um limite máximo de 120%, estabelecido em Resolução nº 43 do Senado Federal, o que 
demonstra a folga percentual em relação a endividamento do município. 
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Analisando a tabela abaixo, que compara a variação de valores da dívida pública e da RCL, 
entre 2017 e junho de 2020, é possível verificar que o aumento da RCL, em comparação ao 
avanço da dívida, apresentou um percentual significativamente maior, 132,5% e 142,1%, em 
períodos passados, entretanto. A partir da retração econômica gerada pela pandemia, o 
aumento de RCL foi consideravelmente menor, 39,2% do aumento apresentado pela dívida.  

 
Tabela 4 – Variação da RCL e da DC 

Mesmo assim, a situação continua confortável em relação a índices e foram reforçadas as ações 
para acompanhamento da poupança corrente. Isso porque, é a manutenção de níveis saudáveis 
de poupança corrente um dos indicadores de saúde financeira do ente, o que permite uma 
salutar contratação de financiamentos que aceleram os investimentos do Município.  

Inclusive, importante ressaltar que o índice de endividamento é um dos quesitos analisados pela 
Secretaria do Tesouro Nacional para avaliação da Capacidade de Pagamento (CAPAG) do ente, 
e seu aumento acima de níveis predefinidos pela STN pode ser motivos de óbice para a 
Prefeitura ter a União como garantidora em suas operações de crédito, o que por consequência, 
poderia dificultar a aquisição de tais operações e ou contratar com taxas de juros mais elevadas 
dado o risco do ente em análise.  

Para a manutenção das garantias da União em relação as contratações de operação de crédito 
município este indicador necessariamente, deve ser menor que 150%, sendo abaixo de 60% 
classificado como conceito “A” e entre este valor e 150%, conceito “B”, não tendo havido 
flexibilizações legais a esse item, dada a sua importância para o equilíbrio fiscal. 

A Lei nº 173/2020 apenas impede a execução de garantias em relação a operações já 
contratadas, que estejam com seus pagamentos suspensos em razão da própria lei. 

DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL 
 

Ainda tratando das metas fiscais estipuladas para o exercício é importante comentar que a LC nº 
173/2020, alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) em seu Art. 65, ampliando 
a autorização para descumprimento de metas nos casos de ocorrência de calamidade pública 
reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, na totalidade ou em 
parte do território nacional.  

Tal afastamento permite aos entes executar, com certo grau de liberdade, as medidas 
orçamentárias e financeiras necessárias ao combate à pandemia, considerando a abrupta queda 
de arrecadação. As verificações afastadas apresentam congruência com a suspensão de 
dívidas, tendo em vista que as metas de resultado primário e nominal estão intimamente ligadas 
ao volume de endividamento dos entes. 

Para Salvador, estima-se uma redução nas receitas primárias, especialmente em decorrência da 
queda na arrecadação das receitas tributárias e de transferências correntes, como já mostrado 

Período Dívida Consolidada Receita Corrente Líquida Aumento RCL /  DC (%)
2017 - 2018 203.158.303,97                             269.177.920,92                                            132,50%
2018 - 2019 299.547.366,34                             425.695.652,59                                            142,11%
2019 - 2020(jun) 230.149.664,95                             90.313.139,61                                               39,24%

Variação da RCL e DC 
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em item anterior. Em contrapartida, espera-se um aumento de despesas correntes relacionadas 
a função saúde e de assistência social, o que inevitavelmente resulta em uma diminuição do 
superávit primário esperado ou mesmo em um aumento do déficit primário. 

Note no gráfico seguinte a curva descende dos resultados primário e nominal entre 2018 e junho 
de 2020. 

 
Gráfico 3 – Variação do Resultado Primário Nominal de Jan – Jun de 2018 até 2020. 

 

A suspensão de pagamento de dívidas referentes às operações de crédito, parcelamentos ou 
outras que integram a dívida consolidada do município, combinada com a incidência 
sobressalente de juros ocasionada pelo diferimento dos pagamentos aumentam o 
endividamento, reduzindo o índice de resultado nominal, calculado pela diferença entre a dívida 
de um período e o seguinte.  

Esta queda, também pode ser ratificada pela ótica do resultado primário, quando:  

i) Reduzidos a este resultado primário os valores de juros nominais passivos, ou seja, 
juros incorporados, justamente aqueles que apresentam uma tendência de aumento 
devido a capitalização oriunda do diferimento das parcelas; e, 
 

ii) Somados dos juros nominais ativos, ou seja, dos juros recebidos de aplicações 
financeiras, que no atual cenário econômico apresentam tendência de queda.  

 

Tal equação possui como resultado, também, a variação do estoque da dívida, ou seja , o 
resultado nominal, que quando possui valor positivo indica um redução da dívida e quando 
representa um valor negativo, aponta o seu aumento. 
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SOBRE A POUPANÇA CORRENTE 
 

Este índice, sobre o qual abordamos ligeiramente no tópico anterior, apesar de não ser 
mencionado na LRF, está diretamente ligado a esta lei, pois assim como o índice de 
endividamento, integra o CAPAG, e é utilizado pela STN para a avaliação dos entes em relação 
as suas capacidades de pagamento e saúde fiscal. 

Em suma, a capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos Entes Subnacionais que 
querem contrair novos empréstimos com garantia da União. Sob a ótica da entidade 
financiadora, o intuito da CAPAG é apresentar de forma simples e transparente se um novo 
endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional; sob a ótica do Município, a 
manutenção de CAPAG com índices satisfatórios é um bom indicador de saúde financeira e 
fiscal.  

A metodologia do cálculo, dada pela Portaria MF nº 501/2017, é composta por três indicadores: 
endividamento, já visto em item anterior; poupança corrente, e índice de liquidez, a ser 
mencionado em item subsequente.  

Logo, avaliando o grau de solvência, a relação entre receitas e despesa correntes e a situação 
de caixa, faz-se um diagnóstico da saúde fiscal do Estado ou Município. Os conceitos e variáveis 
utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da CAPAG foram definidos na 
Portaria STN nº 882/2018. 

O cálculo do referido indicador é atualizado anualmente e leva em consideração o exercício de 
referência e os dois anteriores através de uma média ponderada, onde o exercício atual tem 
peso 5; o anterior, peso 3 e o último exercício, peso 2. 

O valor dado para cada exercício é calculado através da razão entre as Despesas Correntes e 
as Receitas Correntes Ajustadas, esta última, definida como o total das receitas correntes, 
inclusive intraorçamentárias, descontadas todas as deduções, como por exemplo o FUNDEB. 

Para obter conceito “A” neste indicador, a poupança corrente deve ser inferior a 90%. Caso 
esteja entre 90% e 95% o conceito será “B”, e superior a 95%, conceito “C”.  

A prefeitura, com sua política de austeridade econômica, tem mantido o conceito “B” de modo a 
ser bem classificada pela STN para obter garantias da União. 

Entretanto, com o cenário de calamidade pública, no qual as receitas tributárias e de 
transferências correntes, principais componentes da receita corrente ajustada, encontram-se em 
trajetória de queda, aliado ao aumento das despesas correntes para fazer frente às demandas 
da população, o resultado tende a valores próximos, ou mesmo, maiores que os 95%, limite 
estabelecido para o conceito “B”.  

Por tal motivo, é de suma importância a contenção de despesas não essenciais e o 
acompanhamento de todas as reduções determinadas pela legislação local, tal qual explicitado 
na segunda parte desse compêndio. 

 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19414630/do1-2017-11-24-portaria-n-501-de-23-de-novembro-de-2017-19414502
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/56128201/do1-2018-12-20-portaria-n-882-de-18-de-dezembro-de-2018-56128189
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DESPESAS COM PESSOAL 
 

Aos moldes do que ocorre com o endividamento, já tratado em tópico anterior, o índice de 
despesa com pessoal é diretamente influenciado pela RCL. Desta forma, uma queda deste 
componente pode elevar o referido índice a patamares acima do limite permitido. Aliado a isto, o 
cenário de pandemia, gera naturalmente, um aumento na demanda por pessoal da área de 
saúde, o que por si só também influencia no sentido de aumento neste indicador. 

Pensando nisto, o legislador, através da LC nº 173/2020, cuidou para que os auxílios financeiros 
concedidos pela União não fossem utilizados para concessão de aumento de pessoal, 
ressalvados os profissionais da saúde e assistência social, desde que vinculados ao 
enfrentamento da pandemia e enquanto durarem seus efeitos. 

Desse modo, e ainda para auxiliar no controle das contas públicas, a lei garantiu que nenhuma 
ação que implique em aumento permanente de despesa com pessoal seja tomada até 31 de 
dezembro de 2021, nos termos do Art. 8º, a seguir transcrito.  

“Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados 
pela calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19 ficam proibidos, 
até 31 de dezembro de 2021, de: 

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados 
públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em 
julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;  

II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;  

III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;  

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de 
cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento 
de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou 
vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 
da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de 
serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares;  

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas 
no inciso IV;  

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 
representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho 
indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da 
Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda 
de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada 
em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade; 

(…)  

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente 
para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais 
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mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em 
decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer 
prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros 
fins.  

(...) 

§ 5º O disposto no inciso VI do caput deste artigo não se aplica aos profissionais 
de saúde e de assistência social, desde que relacionado a medidas de combate 
à calamidade pública referida no caput cuja vigência e efeitos não ultrapassem a 
sua duração.” (destaques aditados) 

No caso da Prefeitura de Salvador, que atualmente possui um gasto com pessoal equivalente a 
37,4% da RCL, nenhum valor transferido ao município e que seja vinculado ao combate a 
pandemia foi utilizado para pagamento de pessoal. Os gastos com pessoal na atuação contra a 
COVID-19, até essa data, foram realizados apenas com fonte própria. 

DISPONIBILIDADE EM CAIXA E RESTOS A PAGAR 
 

Considerando este ser o último ano de mandato para os gestores municipais, a LRF veda ao 
titular de Poder ou órgão que contraia obrigação de despesa que não possa ser cumprida 
integralmente dentro do exercício ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, 
sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. 

Entretanto, devido à incerteza em relação a arrecadação, em especial quanto as receitas 
tributárias, a taxatividade do normativo contrasta com a urgência e a imprescindibilidade de 
algumas ações que impactam na vida do cidadão. 

O Art.65, também da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, já flexibilizava algumas regras fiscais 
em caso de calamidade pública, mas dentre as flexibilizações não constava o atendimento do 
Art. 42. Também não fazia qualquer diferenciação de condições para calamidades reconhecidas 
em nível local ou nível nacional. 

A partir da edição da LC nº 173/2020 a LRF foi alterada de modo perene, passando o Art. 65 a 
indicar a possibilidade de descumprimento dos termos do Art. 42, se decretado estado de 
calamidade pública em nível nacional, apenas em nível nacional, ressalta-se, e enquanto 
durarem os efeitos da calamidade.  

Essa concessão legal não pode ser tomada como um parâmetro irrestrito porque aplicável, 
exclusivamente, em relação aos recursos e despesas alocados na solução ou minimização dos 
efeitos da pandemia. Em outra palavras, será aplicável para fontes específicas relacionadas a 
COVID-19 e, em último caso, para fonte ordinárias, se comprovado, clara e indubitavelmente, 
que o déficit decorreu de alocação de recursos em ações específicas para controle da pandemia.  

Importante destacar que tais mudanças não afastam as disposições relativas a transparência, 
controle e fiscalização. Daí porque, a imposição de mecanismos de identificação, controle e 
acompanhamento das despesas efetuadas em razão do coronavírus, como os citados na 
segunda parte desse relatório.  
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É imprescindível, para saúde fiscal do Município, que os gestores não descuidem do montante 
das despesas não pagas até o final do exercício, que serão inscritas em restos a pagar, e 
continuem trabalhando na manutenção do equilíbrio fiscal. 

Lembramos que a concessão da lei é indicativa e não impositiva e que o cenário mais saudável, 
para evitar comprometimento das ações futuras de governo, é o equilíbrio entre receita e 
despesas em todas as fontes de recursos, sejam elas vinculadas ou não. 

Até junho, a posição dos gastos e arrecadação específicas relacionados a COVID-19 é a que se 
apresenta a seguir. 

Tabela 5 – Receita Realizada e Despesa Empenhada, por Fonte de Recursos. 

Se ao final do exercício for apurado déficit nas operações vinculadas a COVID-19, o saldo 
negativo deverá ser coberto com fonte tesouro. A incerteza quanto aos recebimentos de fontes 
vinculadas, bem assim a constatação da crescente aplicação de recursos em ações contra a 
pandemia que nos impõe uma contenção mais rígida das despesas que podem ser comprimidas 
nas condições atuais, posto que continuamos a perseguir o equilíbrio em todas as fontes de 
recursos como resultado até o final do exercício. 

Assim como o índice de endividamento e a poupança corrente, este quesito, a existência de 
disponibilidade de caixa para arcar com os compromissos assumidos, também é usada como 
critério de avaliação pela STN para análise da CAPAG.  

O índice é mensurado em razão da quantidade de obrigações financeiras referente a recursos 
não vinculados em relação ao total em caixa deste tipo de recurso. Tal índice, necessariamente, 
deve ser maior que 1 (um), de modo a garantir que existam recursos disponíveis em caixa para a 
quitação das obrigações de pagamento.  
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QUARTA PARTE 

CONTROLE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS EXECUTADOS EM RAZÃO DA 
PANDEMIA 

 

O novo regramento jurídico decorrente da Lei Complementar 173/2020 permite uma série de 
flexibilizações nas regras fiscais, em prol da proteção da saúde e da ordem econômica, como 
abordados nas partes anteriores desse relatório.  

Não obstante a existência das concessões legais, não se pode confundi-las com a ausência de 
regras de controle ou com a absoluta subversão aos planos e metas para consecução de 
equilíbrio das contas públicas. 

Ao contrário, a legislação é explícita quanto a necessidade de entrega aos órgãos de controle 
nos diversos níveis e a sociedade de modo amplo, de todas as informações relacionadas aos 
gastos com a pandemia e contenção de seus efeitos.   

Nesse sentido, traz em partes dos artigos 2º e 3º alusões claras à necessidade de prestação de 
contas dos recursos recebidos e das despesas executadas em função da COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadros 13 e 14 – Legislação Federal – Programa Federativo – COVIS – 19. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 

 
Art. 3º Durante o estado de calamidade pública decretado para o enfrentamento da COVID-19, além da 
aplicação no disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101 de 2000, ficam afastadas e dispensadas as 
disposições da referida Lei Complementar e de outras leis complementares, decretos, portarias e outros atos 
normativos que tratem: 
I – das condições e vedações previstas no art. 14, no inciso II do caput do art. 16 e no art. 17 da Lei 
Complementar nº 101 de 2000; 
II – dos demais limites e das condições para a realização e recebimento de transferências voluntárias. 
§ 1º O disposto neste artigo: 
(...) 
II - não exime seus destinatários, ainda que após o término do período de calamidade pública decorrente 
da pandemia da COVID-19, da observância das obrigações de transparência, controle e fiscalização 
referentes ao referido período, cujo atendimento será objeto de futura verificação pelos órgãos de 
fiscalização e controle respectivos, na forma por eles estabelecida. 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 

 
Art. 2º (...) 

§ 5º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão demonstrar e dar publicidade à aplicação 
dos recursos de que trata o inciso II do § 1º deste artigo, evidenciando a correlação entre as ações 
desenvolvidas e os recursos não pagos à União, sem prejuízo da supervisão dos órgãos de controle 
competentes. 
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É preciso ressaltar que estão dispensadas das limitações impostas no último ano de mandato e 
de regras específicas quanto aos atos de gestão orçamentária e financeira somente aquelas 
unidades da federação atingidas pela calamidade e, apenas, em relação a atos e despesas que 
sejam claramente vinculados à pandemia.  

Localmente, o Tribunal de Contas dos Municípios – TCM acompanhará de forma direta e 
específica todos os atos praticados pelos Gestores que impliquem em arrecadação e gastos 
relacionados ao controle da pandemia da COVID-19. 

Os dados da execução orçamentária e contábil do Município são exportados do SIGEF para o 
TCM através do SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Auditoria, que, para recepcioná-los, 
define layouts específicos para os arquivos utilizados. A fim de conhecer os dados executados 
pelos Municípios em função da COVID-19,  a corte de contas instituiu layout novo para o arquivo 
de transmissão das informações de pagamento de empenhos.  

Deste modo, as descrições do TXT PagEmp2, demonstradas abaixo, receberam campo 
exclusivo para inclusão do indicador de COVID-19 (st_COVID). As descrições foram acrescidas 
de acrescentando 01 (um) byte para a informação “Indicador” sendo: 

0 – Pagamento Normal  
1 – Despesas COVID -19 – decorrente da LC 173/2020, artigo 5º, inciso I 
2 – Despesas COVID -9 – outras fontes de recurso 
 

Como demonstramos no item que trata das Despesas Públicas, o SIGEF SSA já estava 
devidamente adaptado para identificação das despesas relativas à COVID-19 no ato do 
empenho realizado pelas unidades executoras, assim, este arquivo de envio ao TCM é 
recuperado diretamente através das informações do “Campo Complemento”, indicado no 
empenho.  

Podem ser editadas novas normas de envio pelo TCM a qualquer tempo. Acreditamos que todos 
os mapeamentos que estão sendo feitos pelo Município serão suficientes para atender a 
demanda de informações referentes gestão financeira e fiscal realizada pela Secretaria 
Municipal da Fazenda, através da Diretoria do Tesouro Municipal. 
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REFERÊNCIAS LEGAIS 
 
 

A seguir, reunimos o arcabouço normativo de cunho orçamentário, financeiro e contábil, editados 
até o momento pela União e pelo Município para orientar na condução do que se refere ao 
enfrentamento da pandemia de COVID-19 e o restabelecimento sócio econômico do país e que 
serviu de suporte para edição desse compêndio.  

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Lei Nº 13.979, DE 6 de Fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019. 

Medida Provisória Nº 926, de 20 de Março de 2020. Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, para dispor sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados 
ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus.. 

Medida Provisória n° 927, de 22 de Março de 2020. Medidas trabalhistas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do Coronavírus. 

Medida Provisória nº 938, de 2 de Abril de 2020. Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro 
pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - 
FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades 
financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 
6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19). 

Portaria nº 139, de 3 de Abril de 2020. Prorroga o prazo para o recolhimento de tributos federais, 
na situação que especifica em decorrência da pandemia relacionada ao Coronavírus. 

Emenda Constitucional nº 106, de 7 de Maio de 2020. Institui regime extraordinário fiscal, 
financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de 
pandemia.  

Lei Complementar nº 173, de 27 de Maio de 2020. Estabelece o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, e dá outras providências. 
 
MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Secretaria do Tesouro Nacional. Nota Técnica SEI nº 
12774/2020/ME. Assunto: Contabilização de Recursos Destinados ao Enfrentamento da 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-
19). 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Secretaria do Tesouro Nacional. Nota Técnica SEI nº 
21231/2020/ME. Assunto: Contabilização de Recursos Destinados ao Enfrentamento da 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-
19). 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Secretaria do Tesouro Nacional. Nota Técnica SEI nº 
25948/2020/ME. Assunto: Contabilização das suspensões de pagamentos de obrigações 
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definidas na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, que estabelece o Programa 
Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Secretaria do Tesouro Nacional. Nota Técnica SEI nº 
25928/2020/ME. Assunto: Errata - Nota Técnica SEI nº 21231/2020/ME, que trata da 
Contabilização de Recursos Destinados ao Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (COVID-19). 

 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE SALVADOR 

Decreto nº 32.242 de 11 de Março de 2020. Dispõe sobre a descentralização de créditos 
orçamentários 

Decreto Nº 32268 de 18 de Março de /2020. Declara situação de emergência no Município de 
Salvador e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus. 

Decreto Nº 32275 de 21 de Março de 2020. Determina a requisição administrativa de bens, em 
razão da necessidade de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente coronavírus. 

Decreto Nº 32287 de 25 de Março de 2020. Determina a requisição administrativa de serviços e 
define medidas complementares para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente coronavírus. 

Lei Ordinária Nº 9517 de 30 de Março de 2020. Institui o "Auxílio Salvador por Todos", no âmbito 
da Assistência Social, com o objetivo de garantir aos cidadãos que não têm emprego formal as 
condições mínimas de sobrevivência... 

Decreto nº 32.347 de 14 de Abril de 2020. Dispõe sobre medidas administrativas de controle e 
redução de despesas no âmbito do Município de Salvador. 

Lei Ordinária Nº 9524 de 15 de Abril de 2020. Dispõe sobre a ampliação do benefício Salvador 
por Todos e dá outras providências. 

Decreto Nº 32415 de 18 de Maio de 2020. Define regras gerais para realização de atividade 
econômica, prorroga medidas de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no 
âmbito do município de Salvador e dá outras providências. 
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