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RECOMENDAÇÃO 09/2019

A Controladoria Geral do Municipio, no uso de suas atribuiçôeÊ, com fulcro no Art.
20, inciso Xll, da Lei Municipat no S1O/20.Í8, e com fulcro no AÍtigo .rO. l, da
Resoluçáo no 112O12OO5, do TCM/BA;
Considerando a

lei

4.320164, que estatui Normas GeÍais de Diroito Financeiro para

êlaboraÉo e controle dos orçamentos e balangos da Uniâo, dos Estados, do§
Municipios e do Distrito Fedêral:
Considerando a Lei de Responssbilidade Fiscal .lOi1200, que êslâbelece normas de
finanças públioas voltadas para a rêsponsabilidadê na gestão Íiscal;

considerando a Portaria Í63/200'r que dispõe sobre normas gerais de consoridação
des Contas Públicas no âmbito dâ União, Estados, Distrito Fêdêrat e MunicÍpios, e
dá outras providêneias,

Considerando

o Manual de Contabilidade Aplícada ao Sêtor público, E. Edição

-

STN;
Considerando o Manual Técnico de Orçamento, 8. Versáo - SOF;
Recomênda:

í -

Que as despesas orçâmêntárias realizadas mediante transferência dê
recursos financeiros â entidades s€m Íina lucrativos que náo tenham vÍnculo com a
administração pública ocoÍÍa na modalidade dê aplicação da despesa: 50 _
Transferências a lnstituiçÕes privadas sem Fins Lucrativos:
2 - Por lnstituiçóes Privadas incluem-se as Organizsçõ€s Sociais OS € as
Organizações da Sociêdadê Civil de tnteress€ púbtico - OSClp, sem detrimenlo de
outras;
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3 - A modalidad€ de aplicaçáo deve ser associada com os elementos de
despesa que não representem contraprestação dirêta em bens ou serviços- Tais
elementos sáo;

. 41 - ContribuiçÕes - utilizado para transÍerências correntes e de câpital aos
êntes da Federação e a entidades privadas sem Íins lucralivos, exceto para
os seÍviços essenciais de agsistência social, médica e educâcional;

.42 -

AuxÍlios - utilizado para transferências de capital aos entes da
FederaÉo e a entidâdes privadas sem Íins lucrativos;
.43 - Subvenções Sociais - utilizado paÍa transterências às êntidades
privadas sem fins lucÍativos para os serviços essenciais de assisténcia social,
mêdica ê educâcional;

Sáo Franêlsco do Conde, 22 de Outubro de 2019.

vlrgini a eli Muniz
Dirêtora de Normatização

a
Kátia A
Controladora Geral do

nrcrpro

2

htlp://pmsaoÍranciscodocondêba. imprensaoÍicial.org/

