
ORIENTAÇÃO 43 - ERRATA DO TC/MS Comunicado 23/2020 – Contabilização da Receita do 

Auxílio Financeiro – Lei Complementar nº 173/20. 

O Tribunal de Contas/MS publicou o Comunicado nº 23/2020  de 24.06.2020 e alterou o 

Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos específica a receita do Auxílio Financeiro – 

Lei nº 173/20 sendo “336 Recursos destinados ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19 e 

para mitigação de seus efeitos financeiros”, portanto as receitas devem ser lançadas com esse 

novo detalhamento assim distribuídos: 

Contabilização da Receita – Auxilio Financeiro  Lei 103 nº 173/20 

Natureza da 

Receita 

Fonte de 

Recursos 

Detalhamento 

das Fontes  

Descrição Detalhamento  

 

 

 

1.7.1.8.99.1.0 - 

Outras 

Transferências 

da União 

 

1.68 

 

331 

Controla os recursos destinados 

especificamente a ações de saúde para 

o enfrentamento do Coronavírus, 

exceto as transferências dos 

detalhamentos 332, 334 e 335 

(Portaria nº 480, de 23 de março de 

2020, Ministério da Saúde/Gabinete do 

Ministro). 

Auxilio Financeiro Inciso I. Saúde 

 

1.68 

 

336 

Controla os recursos destinados a 

ações para o enfrentamento do 

Coronavírus - COVID 19 e para 

mitigação de seus efeitos financeiros, 

exceto as transferências dos 

detalhamentos 331, 332, 333, 334 e 

335 

Auxilio Financeiro Inciso I. Assistência 

Social 

1.68 336 Controla os recursos destinados a 

ações para o enfrentamento do 

Coronavírus - COVID 19 e para 

mitigação de seus efeitos financeiros, 

exceto as transferências dos 

detalhamentos 331, 332, 333, 334 e 

335 

Auxilio Financeiro Inciso II. 

 



• Na execução da Despesa, deverá ser criado o elemento de despesa que foi utilizado 

com esse recurso (Auxílio Financeiro aos Municípios) contendo a fonte  168.331 no 

caso FMS (saúde) e 168.336 FMAS (assistência social) para as do Inciso I e fonte 

168.336 para as do Inciso II. Os referidos elementos de despesas poderão ser criados 

na Ação (Projetos/Atividades) - Gerenciamento e controle dos gastos com 

enfrentamento do COVID-19 inserido no Orçamento recentemente. 

PROCEDIMENTOS: 

1- Quem já efetuou pagamento com recursos do inciso II sem o devido 
detalhamento dessa Errata do TC/MS até a data de hoje – Não será necessário 
corrigir, poderá deixar com detalhamento 000.  
Como outras alterações deverão ocorrer, vamos aguardar sem correção 
nenhuma, e se for exigido, aí sim alteramos. 
 

2- Para contabilização das despesas com recurso do inciso II da LC 173/2020 

referente aos demais repasses será necessário utilizar o detalhamento da fonte 

336. 


