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NOTA TÉCNICA Nº 006/2018 

13/11/2018 

 

Tema: Desvinculação de receita nos Municípios. 

 

Assunto: Os procedimentos a serem adotados pelas Administrações 

Municipais, no que compete a desvinculação de órgão, fundo ou 

despesa, relativas à impostos, taxas e multas, já instituídas ou que 

vierem a ser criadas, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, 

e outras receitas correntes. 

 

Referência: Emenda Constitucional nº 93/2016, Lei nº 4.320/64, 

Constituição Federal do Brasil de 1988;  

 

  

  Motivação 

 

  Pautando-se pela missão contínua de promover as 

gestões municipais, propiciando-lhes ferramentas técnicas e 

esclarecimentos pontuais para que possam manter e/ou ampliar a 

oferta de serviços públicos de qualidade à população, a 

Associação Rondoniense de Municípios (AROM) emite a presente 

recomendação. Cumpre-se, por esta, mera função informativa, 

para que os gestores municipais possam atuar diante do tema a ser 

trabalhado. 
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CONCEITO HISTÓRICO DA DREM 

   

É importante traçarmos um paralelo da origem deste instituto 

jurídico da desvinculação, que é fruto de uma Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) nº 93, de 2016, de autoria do Deputado André 

Figueiredo, que realizou alterações nos Atos das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal. 

 

A PEC nº 93, de 2016, possui um alto grau de relevância, posto 

que, ao mesmo tempo que flexibiliza a gestão orçamentária e, no caso 

em comento, a dos municípios de Rondônia, contribui em muito para a 

superação da crise fiscal destes. 

 

Insta salientar que a referida PEC que possibilitou a 

desvinculação não apenas da União, mas para os Estados e Municípios, 

representa a correção de uma injustiça em especial aos municípios, pois o 

Parlamento Federal, por diversas vezes, aprovou a prorrogação da DRU, 

beneficiando tão somente a União, e deixando de lado os demais entes 

federados. Ora, a rigidez do orçamento público também afeta os 

Municípios e Estados, com o agravante de que esses entes não dispõem 

de competência tributária para instituir contribuições sociais de elevado 

poder arrecadatório como realiza a União, que por inúmeras vezes se 

utiliza desses instrumentos para recompor seu déficit financeiro. 
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MOTIVAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DA DESVINCULAÇÃO (DREM) 

   

É inquestionável que as vinculações de receitas servem a um 

especial interesse público, todavia, sempre há o risco de engessamento 

da gestão orçamentário-financeira, na medida em que algumas 

vinculações preexistentes, quando não se atinge seu objetivo, ficando 

recursos parados, e em outras políticas carentes de recursos ou 

financiamento adequado, acabam por não serem executadas. A 

Emenda Constitucional nº 93/2016 teve este objetivo principal, equacionar 

o desafio ao desvincular de "órgão, fundo ou despesa, até 31 de 

dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas dos Estados e do 

Distrito Federal relativas à impostos, taxas e multas, já instituídos ou que 

vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos 

acréscimos legais, e outras receitas correntes" (art. 76-A, caput, do ADCT).  

 

Como já mencionado acima, a solução prevista pela Emenda 

Constitucional nº 93/2016 não é inédita: vem sendo utilizada no âmbito da 

União desde a Emenda Constitucional de Revisão nº 01/1994. 

Estranhamente, naquele momento, buscava-se flexibilizar a execução 

orçamentária por meio da criação de um fundo especial, instrumento 

que, em tese, possuiria objetivo diametralmente oposto. 

 

 

DA DESVINCULAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS 

   

Nos termos do art. 14, da Lei nº 4.320/1964, os fundos são uma 

unidade orçamentária, atrelada administrativamente a órgão de primeiro 
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escalão da Administração direta, concomitante com o art. 71 da referida 

Lei, que conceitualiza este instituto, os “fundos especiais”: 

“Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas 

especificadas que, por lei, se vinculam à realização de 

determinados objetivos ou serviços, facultada a 

adoção de normas peculiares de aplicação”. 

(grifamos). 

 

Em simples síntese, os fundos possuem autonomia financeira, 

já que, por força de lei própria, dispõem de fontes de receitas 

asseguradas. Logo, o Executivo independente de resultados adversos, tem 

o dever de repassar aos fundos os recursos pertencentes aos mesmos, por 

conseguinte, nos deparamos com a nítida obrigatoriedade da 

manutenção financeira em caráter inclusive continuado que, nos termos 

do art. 9º, § 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode ser 

contingenciada ou limitada. 

 

Para ampliar a compreensão, em especial da condição dos 

municípios realizarem desvinculação de fundos, é importante 

compreender a proteção que fora estabelecida por parte dos incisos (I, II, 

III e IV) do art. 76-B, da referida EC nº 93/16. Percebe-se que o legislador 

preservou a afetação de algumas categorias de receitas, recursos ou 

transferências, em especial aquelas destinadas à Saúde, Contribuição 

Previdenciária e Educação, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do 

art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal. 

 

Os fundos municipais, e até mesmo estaduais, em sua grande 

maioria, têm ultrapassado o Plano Plurianual em muitos casos, realizando 

em partes seus objetivos, outras menos da metade, ou seja, os recursos 
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vão apenas se acumulando, represando seu saldo, perfazendo apenas 

superávit na LDO.  

 

Os atuais fundos possuem, sem dúvida, um engessamento 

técnico pelo qual se retirou a flexibilidade para a definição de programas 

de ação do Executivo, o que em muitos municípios resulta em excessivos 

recursos alocados, aguardando projetos de limitada prioridade, enquanto 

áreas essenciais nos municípios padecem de insuficiência de recursos. 

 

Esta inflexibilidade decorrente dos fundos acarreta ainda em 

um aumento dos custos da máquina pública, que com frequência 

necessita de recursos financeiros, e acaba recorrendo à empréstimos ou 

outro dispositivo financeiro, para suprir seu caixa, enquanto expressivos 

montantes de recursos permanecem ociosos no caixa desses fundos, o 

que demonstra a necessidade de uma revisão nesses fundos, e até 

mesmo a extinção dos mesmos. 

 

Notadamente, existem objetivos em conflito quando se 

analisa os objetos finalísticos de alguns fundos com certos programas de 

secretarias municipais, em muitos municípios os próprios ordenadores de 

despesa das pastas correlatas aos fundos não têm a dimensão da 

possibilidade de utilização destes recursos em suas ações. Agrava-se a isso 

a descontinuidade de equipe técnica e de políticas públicas 

consolidadas, tornando muitos fundos municipais ineficazes ao objetivo 

estabelecido em sua lei de criação. 

 

Não se pode negar que os Fundos são institutos de excelente 

aplicação, a exemplo do FPM, FPE, FUNDEB, entre outros, que possuem um 
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objetivo simples e coerente, concentrar determinado recurso e repassar a 

quem de direito executa as políticas públicas.  

 

Embora muitos desses fundos com expressa disposição legal 

tenham natureza vinculada e contábil, são na sua grande maioria, como 

já dito anteriormente, “instrumentos para fazer economia e reduzir a dívida 

líquida, causando uma falsa sensação de equilíbrio nas contas públicas, 

seja de forma proposital ou desproposital, mas não reflete a realidade”. 

 

A exemplo, retiramos os dados de um determinado município, 

que colecionamos abaixo a movimentação de apenas alguns fundos: 

MUNICÍPIO DE RONDÔNIA – COM BASE NAS INFORMAÇÕES DO 
PORTAL DE TRANSPARÊNCIA 

DESCRIÇÃO DOS FUNDOS ANO EMPENHO VALOR EM CONTA EM CONTA 

DIREITOS DAS MULHER 2015  R$ 16.112,06   R$  31.000,00   R$  14.887,94  

DIREITOS DAS MULHER 2016  R$ 13.184,00   R$  31.000,00   R$  17.816,00  

DIREITOS DAS MULHER 2017  R$ 00,00  R$  33.000,00   R$  33.000,00  

DIREITOS DAS MULHER 2018  R$ 1.355,20   R$  34.000,00   R$  32.644,80  

SEGURANÇA PÚBLICA 2014  R$ 00,00  R$  24.000,00   R$  24.000,00  

SEGURANÇA PUBLICA 2015  R$ 29.744,00   R$  36.000,00   R$    6.256,00  

SEGURANÇA PÚBLICA 2016  R$ 18.170,00   R$  26.000,00   R$    7.830,00  

SEGURANÇA PÚBLICA 2017  R$ 00,00  R$  24.000,00   R$  24.000,00  

SEGURANÇA PÚBLICA 2018  R$ 8.401,64   R$  26.000,00   R$  17.598,36  

DESENV. RURAL 2015  R$ 58.038,75   R$ 220.000,00   R$  161.961,25  

DESENV. RURAL 2016  R$ 114.761,09   R$ 151.840,00   R$  37.078,91  

DESENV. RURAL 2017  R$ 105.025,55   R$ 109.975,73   R$    4.950,18  

DESENV. RURAL 2018  R$ 115.860,06   R$ 271.000,00   R$  155.139,94  

DEFESA DO MEIO AMBIENTE 2014  R$ 00,00  R$  34.953,72   R$  34.953,72  

DEFESA DO MEIO AMBIENTE 2015  R$ 77.890,00   R$ 168.000,00   R$  90.110,00  

DEFESA DO MEIO AMBIENTE 2016  R$    8.147,18   R$ 315.000,00   R$  306.852,82  

DEFESA DO MEIO AMBIENTE 2017  R$ 299.239,28   R$ 306.000,00   R$    6.760,72  

DEFESA DO MEIO AMBIENTE 2018  R$ 66.707,89   R$ 455.000,00   R$  388.292,11  

TOTAL EM CONTA DOS FUNDOS →   R$  1.364.132,75  

VALOR POSSÍVEL DE SER DESVINCULADO →  R$  409.239,83 
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Os fundos especiais, independentemente de sua natureza, 

têm sua destinação determinada em Lei. Deste modo, sua aplicação não 

está à mercê da discricionariedade da Administração, portanto, a DREM 

permite essa flexibilização em até 30% (trinta por cento), como no caso 

acima, ou seja, esta administração teria a sua disposição quase meio 

milhão de reais. 

 

A planilha acima apresentada, demonstra um contexto 

quanto a não aplicação dos recursos em suas finalidades, enquanto 

faltam recursos para demais atividades da Administração Municipal, por 

isso a condição dos municípios utilizarem a DREM e fazerem frente às suas 

despesas, o que para este momento de crise financeira, é uma opção 

factível de ser tomada. 

 

 

DA RELAÇÃO CONTÁBIL DO RECURSO APÓS A DESVINCULAÇÃO 

   

Importante explicitar que não existem impactos na política 

contábil de reconhecimento da receita orçamentária, posto que, o 

recurso já foi contabilizado como receita, ou seja, a utilização do recurso 

não irá gerar alteração no cômputo com gasto de pessoal, pela simples 

razão que o dispositivo da DREM não cria uma nova receita orçamentária, 

apenas desvincula a disponibilidade arrecadada pelo ente, proveniente 

de determinadas naturezas de receitas. 

 

Oportuno salientar que não estamos falando em retirar 

recursos provenientes de tributos e transferências de impostos de áreas de 

suma relevância aos quais todos os municípios possuem, especialmente 

(assistência social, educação, cultura, etc...), tampouco, afetar a 
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aplicabilidade das transferências constitucionais e o cálculo do mínimo 

constitucional a ser aplicado nas ações de manutenção e 

desenvolvimento do ensino e saúde, por força de disposição já explicitada 

na EC. 

 

Outro ponto importante a ser aclarado é que a DREM, não 

interferirá nos critérios de apuração e nos componentes da Receita 

Corrente Líquida (RCL) dos Municípios, não afetando o montante mínimo 

de recursos a ser aplicado na saúde e educação. 

 

Ademais, o conceito de Receita Corrente Liquida considera a 

natureza das receitas correntes e não a destinação ou vinculações destas 

receitas, ou seja, as receitas correntes, independentemente de serem 

desvinculadas ou não, compõem a base da RCL integralmente, por isso 

não ocorre afetação neste sentido, já que o cálculo de RCL é realizado na 

origem do seu lançamento contábil. 

 

 

DA OPERACIONALIDADE DA DESVINCULAÇÃO (DREM) 

   

A operacionalização deste procedimento que visa 

desvincular determinado recurso, tornando-o “livre”, caso seja a opção a 

ser adotada pelo Executivo municipal, posto sua liberdade de utilização. 

Isso posto, é CABÍVEL REALIZAR A OPERACIONALIZAÇÃO POR DECRETO 

estabelecendo neste ato a desvinculação de determinada receita, para 

realizar a indicação de cada uma destas, mesmo que vinculadas por leis 

locais. 
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Nesse procedimento de desvincular receitas (taxas e seus 

acréscimos), deve-se alterar a codificação do recurso, separar os recursos 

financeiramente em conta bancária e proceder os devidos ajustes 

contábeis nos seus referidos grupos contábeis, em razão da alteração de 

vinculação de “vinculado” para “ordinário”, no momento da 

desvinculação da receita, a exemplo: 

x.x.x.x.x RECURSOS ORDINÁRIOS – (DREM) 

x.x.x.x.x RECURSOS VINCULADOS (FUNDOS, ETC...) 

xx.xx Destinação de Recursos Fonte Vinculada 

xx.xx Destinação de Recursos Ordinários – Por via de 

desvinculação de receita municipal EC nº 93/2016 

Observa-se, abaixo, o exemplo do Decreto nº 35236 de 04 de 

outubro de 2018, do Município de Guarulhos, que já faz a destinação dos 

recursos da COSIP para as devidas ações: 
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Outrossim, importante reforçar que a DREM não dispõe sobre 

desvinculação de contribuições sociais, logo, não são passíveis de 

desvinculações, tampouco os impostos, já que a própria Constituição 

Federal proibia a sua vinculação. 

 

Para explicitar, é possível por força da referida Emenda 

Constitucional nº 93/2016, que as Administrações Municipais até o fim de 

2023, utilizem 30% das seguintes rubricas: 

1) COSIP e CFEM; 

2) Multas de trânsito; 

3) Taxas; 

4) Receitas de fundos especiais (Ex.: Proteção a Mulher, 

Idoso, Agricultura, Piscicultura, Segurança Pública, 

Produção de Gado Leiteiro, etc...). 

 

 

DA UTILIZAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO (DREM) POR OUTROS ENTES 

 

Cabe lembrar que são diversos os municípios e Estados que já 

tiveram essa mesma necessidade de se utilizar dos valores remanescentes 

de fundos, para realocar nas necessidades do Executivo. São, sem sombra 

de dúvidas, medidas de caráter excepcional, e que merecem atenção 

quanto a sua destinação.  

 

No caso, o Prefeito de Joinville, cidade de Santa Catarina, 

utilizou da desvinculação das receitas do Município, através do decreto nº 

28.449/2017, que colecionamos parte abaixo:  

 

“DECRETO Nº 28.449, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017. 
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Dispõe sobre a desvinculação de receitas do Município 

de Joinville, em conformidade com a Emenda 

Constitucional nº 93 e dá outras providências. 

O Prefeito de Joinville, no exercício de suas atribuições, 

e em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 

e por força da Emenda Constitucional nº 93, de 08 de 

setembro de 2016, que trata da Desvinculação das 

Receitas, DECRETA: 

Art. 1º Ficam desvinculados de órgão, fundo, programa 

ou despesa, no período de 01 de janeiro de 2016 até 

31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das 

receitas do Município relativas a impostos, taxas e 

multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a 

referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos 

legais, e outras receitas correntes, inclusive 

contribuições. 

Art. 2º A desvinculação referida no artigo anterior deste 

Decreto aplica-se: 

I - aos recursos arrecadados ou transferidos que 

estejam vinculados a determinadas despesas 

referentes a programas, projetos ou ações e aos fundos 

administrados pelo Poder Executivo Municipal, e seus 

saldos financeiros existentes em 01 de janeiro de 2016; 

 

II - a todos os fundos administrados pelo Poder 

Executivo Municipal, excetuando-se os fundos 

previdenciários, os de saúde e de educação; 

III - aos rendimentos financeiros, inclusive os 

decorrentes de aplicações de recursos recebidos 

como receitas de capital.” (Grifamos). 

 

 

De igual procedimento, o Estado de Rondônia vem 

recorrendo a este procedimento para poder manter a regularidade da 

máquina pública. 

 

RECOMENDAÇÕES 

   
O quadro econômico vivenciado pelas administrações 

municipais é um dos piores, com números recordes de déficits acumulados 
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do exercício de 2015 e 2016, resultantes de uma recessão gigantesca, no 

qual não se vislumbra, a curto prazo, qualquer expectativa de melhoria 

nas contas públicas, sendo neste prisma, a flexibilização do orçamento 

através da DREM, uma possibilidade de que possa utilizar para os 

programas mais essenciais e com escassez de recursos. 

 

Por este breve exposto, percebe-se a legalidade das 

Administrações Municipais de realizarem a desvinculação de receitas em 

estrita observância aos preceitos da Emenda Constitucional nº 93/2016, 

com as devidas cautelas, quanto às receitas que irá desvincular, o 

percentual e o instrumento utilizado, e ainda: 

 

1) É importante ao gestor público municipal que irá fazer 

uso da desvinculação ser extremamente conservador, no que tange à 

interpretação das exceções. Sabe-se que a desvinculação funciona 

exatamente para permitir aos municípios direcionar recursos para áreas 

prioritárias no período de recessão econômica que atravessa o poder de 

investimento público, desta forma, ser conservador na condução do 

processo de desvinculação, para que esta atinja de fato as ações mais 

distantes das funções que já estarão sendo destinadas como prioritárias, 

evitando assim um conflito de mérito quanto à possibilidade e os objetivos 

do fundo, órgão ou receita que fora desvinculada. 

 

2) A vigência da desvinculação para os Municípios inicia-

se em janeiro de 2016, ou seja, todo o exercício de 2016, por esta razão, 

deverá ser aplicada única e exclusivamente sobre as receitas auferidas a 

partir de 2016, que compõem os fundos, órgãos ou receitas para qual se 

vincula. Se, por ventura, existir saldo financeiro decorrentes de receitas 
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auferidas nos exercícios anteriores, este não pode ser desvinculado, os 

recursos devem permanecer com suas amarras. 

 

3) Deve ser realizada a desvinculação das receitas dos 

valores arrecadados, financeiramente efetivado e não aqueles que foram 

previstos em orçamentos, ou seja, não realizar a desvinculação sobre 

percentual de expectativa de arrecadação, principalmente se irá realizar 

a desvinculação de receitas do exercício de 2018, devendo ser levado em 

consideração ainda o saldo financeiro não aplicado. 

 

 

 

 

 

 

Willian Luiz Pereira 

Coordenador de Estudos Técnicos – AROM 

 

 

 

 

 

 

 

Roger André Fernandes 

Diretor Executivo – AROM 
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ANEXO – MODELO DE DECRETO DE DESVINCULAÇÃO 

   

DECRETO Nº XXXXXXXXX, DE XXX DE XXXXXXXXX DE 2018. 

 

DISPÕE SOBRE A DESVINCULAÇÃO DE 

RECEITAS DO MUNICÍPIO DE 

XXXXXXXXXXXXX, EM CONFORMIDADE 

COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 93, 

DE 08 DE SETEMBRO DE 2016. 

 

 

O Prefeito de XXXXXXXXXX, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento no art. 47, inciso VII, e art. 57, ambos da Lei 

Orgânica do Município, bem como por força da Emenda 

Constitucional nº 93, de 08 de setembro de 2016, que trata da 

Desvinculação das Receitas, e, ainda, considerando o estudo 

elaborado pela contabilidade da Administração Municipal acerca 

dos recursos, DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam desvinculados de órgão, fundo, programa 

ou despesa, no período de 01 de janeiro de 2016 até 31 de 

dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas do Município 

relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser 

criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos 

legais, e outras receitas correntes, inclusive contribuições. 

 

Art. 2º A desvinculação referida no artigo anterior deste 

Decreto aplica-se: 

 

I - Aos recursos arrecadados ou transferidos que estejam 

vinculados a determinadas despesas referentes a programas, 

projetos ou ações e aos fundos administrados pelo Poder Executivo 

Municipal, e seus saldos financeiros existentes em 01 de janeiro de 

2016; 

II - A todos os fundos administrados pelo Poder Executivo 

Municipal, excetuando-se os fundos previdenciários, os de saúde e 

de educação; 

 

III - Aos rendimentos financeiros, inclusive os decorrentes 
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de aplicações de recursos recebidos como receitas de capital. 

IV – Nos recursos provenientes da Compensação 

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM; 

V – Nos recursos provenientes da Contribuição para o 

Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP; 

VI – Nos recursos provenientes de multas previstas na 

legislação de trânsito; 

 

Art. 3º Excetuam-se da desvinculação de que trata este 

Decreto: 

 

I - Recursos destinados ao financiamento das ações e 

serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do 

ensino de que tratam, respectivamente, os incisos II e III do § 2º do 

art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal; 

II - Receitas de contribuições previdenciárias e de 

assistência à saúde; 

III - Transferências obrigatórias e voluntárias recebidas de 

outros entes da Federação com destinação especificada em lei; 

 

IV - Fundos instituídos por determinação do Tribunal de 

Contas Estadual. 

 

Art. 4º Caberá ao Secretário da Fazenda e aos gestores 

dos Fundos Municipais realizar a reprogramação das despesas 

considerando a desvinculação da receita. 

 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016, 

nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 93/2016. 

 

 

Prefeitura de xxxxxxxxxx, de   xxxxx de xxxxxxxxxxx de 2018. 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeito Municipal 


