
Orientação nº 36  Declaração necessária para recebimento do auxílios previstos 

na LC 173/2020  “Atestar renúncia de ações – auxílio”” 

 

Para recebimento dos auxílios previstos na Lei Complementar nº 173/20  será 

necessário preencher uma Declaração no SICONFI/ STN. 

Em Consulta feita junto à STN  recebemos  as instruções de preenchimento por 

meio do sistema SICONFI, nas declarações ao acessar com o certificado digital do 

Gestor do Município o campo “Atestar renúncia de ações” estará disponível para 

acesso. 

Recomendamos aos Contadores Municipais que façam o preenchimento 

amanhã, pois o prazo é até o dia 07/06/2020, e o sistema deve ficar 

congestionado nos últimos dias. 

Qualquer dúvida ligar para os nossos contadores que atendem seu município. 

Segue abaixo o resumo extraído do manual da STN orientando o preenchimento:  

01. Acessar o site: siconfi.tesouro.gov.br A assinatura exigida para a 

declaração “Atestar renúncia de ações – auxílio (LC nº 173/20)” é a do 

titular do Poder Executivo (ou seu delegatário). 

 



02. O titular do Poder Executivo ou seu delegatário devem fazer login com seu certificado 

digital.

 
03. Escolher o módulo: Declarações e MSC 

 

04. No menu Declaração, acessar a opção: “Atestar renúncia de ações – auxílio (LC nº 

173/20)” 

 

 

 

 



04a. Escolher entre as opções:  

( ) Com ações renunciadas ou  

( ) Sem ações a renunciar. 

 

05. Caso a escolha seja “Com ações renunciadas”, listar todas as ações renunciadas com a 

data de protocolo da renúncia. 

 

 

 

 

06. Após a digitação das ações renunciadas com suas datas de protocolo ou se a opção for 

“sem ações a renunciar”, clicar no botão “atestar renúncia” e assinar com seu certificado 

digital. 

 

 

 

 

 



Revogar atestado com erros:  

01. Em caso de erros, provisoriamente, o atestado de renúncia poderá ser revogado para 

que seja possível a elaboração de um novo conforme os passos iniciais deste manual. 

 

No menu consulta, escolher a opção “Revogar Atestados” Preencher com o nome do atestado 

“Atestar renúncia de ações – auxílio (LC nº 173/20)”, o Exercício = 2020, expor os motivos da 

revogação e clicar no botão revogar.

 

 

*Fonte: STN/SICONFI 


