
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Controladoria Geral do Município
Departamento de Normas Técnicas

Orientação Técnica nº 17, de 03 de junho de 2020

Dispõe  sobre  critérios  operacionais  para  os  casos  de
restituições  de  receitas  orçamentárias  e  devoluções  de
saldos de convênios, contratos e termos congêneres.

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe
confere o Decreto Municipal nº 13.600, de 30 de abril de 2019, e a Portaria Conjunta STN/SOF nº
06, de 18 de dezembro de 2018;

Considerando que a dedução de receita orçamentária é o procedimento padrão a ser
utilizado para as situações elencadas nesta Orientação Técnica;

Considerando que a contabilidade utiliza conta redutora de receita orçamentária para
evidenciar  fluxos  de  recursos  da  receita  orçamentária  bruta  até  a  líquida,  em função  de  suas
operações econômicas e sociais, estabelece as seguintes orientações:

1 - Restituições de Receitas Orçamentárias

O  processo  de  restituição  consiste  na  devolução  total  ou  parcial  de  receitas
orçamentárias que, reconhecidas, foram recolhidas a maior ou indevidamente.

A restituição de receitas orçamentárias, com o objetivo de gerar maior transparência
das informações acerca da receita orçamentária bruta e líquida, deve ser registrada como:

I - dedução de receitas, quando  houver saldo arrecadado na respectiva receita no
exercício financeiro corrente; ou

II  - despesa  orçamentária, quando  não  houver saldo  suficiente  arrecadado  na
respectiva receita no exercício financeiro corrente.

1.1 - Restituição de Receitas por Dedução da Receita

A  restituição  da  receita  orçamentária  recebida  será  processada  pelo
Departamento/Unidade de Execução Instrumental - DEIN/UNEI da Unidade Gestora – UG e deverá
ser efetuada na respectiva natureza de receita orçamentária, através da natureza de dedução.

A natureza de receita a ser utilizada na devolução deverá ser similar àquela que foi
classificada durante sua execução, substituindo a categoria econômica da natureza pelo dígito “9”,
mantendo os demais níveis.



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Controladoria Geral do Município
Departamento de Normas Técnicas

Exemplo

Natureza das receitas de Multas Legislaçao Transito - FMT/SETTRA: 1.9.1.0.01.2.1
Dedução da receita............................……………………...…….........: 9.9.1.0.01.2.1

  Exercício Corrente  –  Receita de multas prev. legislação trânsito  –  FMT/SETTRA
R$ 10.000,00
  Restituição a ser efetuada: R$ 1.000,00
  Processar autorização de pagamento de despesa extraorçamentária: R$ 1.000,00
  Realizar como dedução de receita o valor de R$ 1.000,00
  Código de dedução da receita – multas prev. legisl.  de trânsito FMT/SETTRA:

9.9.1.0.01.2.1

1.2 - Restituições de Receitas por Despesa Orçamentária

A restituição  da  receita  recebida  será  processada  pelo  DEIN/UNEI  e  deverá  ser
efetuada como despesa orçamentária do exercício financeiro na Natureza de Despesa “3.3.90.93 –
Indenizações e Restituições”, quando não houver saldo suficiente arrecadado na respectiva receita
no exercício financeiro corrente.

Exemplo 

Receita no exercício financeiro corrente de “multas prev. legislação de trânsito – FMT/SETTRA”:
R$ 10.000,00
Restituição a ser Efetuada: R$ 11.000,00

Restituição até o saldo da receita arrecadada no exercício financeiro corrente:

√ Processar a despesa extraorçamentária no valor equivalente a R$ 10.000,00
√ Realizar como dedução de receita o valor equivalente a R$ 10.000,00
√ Utilizar  na  dedução  a  natureza  “multas  prev.  legislação  trânsito  –  FMT/SETTRA”:

9.9.1.0.01.2.1

Restituição que ultrapassa  o  saldo da receita  arrecadada no exercício  financeiro  ou não
houve arrecadação da receita principal dentro do exercício da restituição:

 Realizar como despesa orçamentária o valor equivalente a R$ 1.000,00
√ Utilizar a Natureza de Despesa “3.3.90.93 – Indenizações e Restituições”
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2  –  Devoluções de Saldos de Convênios, Contratos e Termos Congêneres

Quando ocorrerem as devoluções de saldos de recursos de convênios, contratos ou
termos congêneres, os procedimentos serão similares aos itens 1.1 e 1.2 desta Orientação Técnica.

Deve-se atentar para o controle das receitas por fonte, inclusive quando se tratar de
saldo de contrapartida ou da respectiva receita do convênio no exercício financeiro corrente.

Exemplo 1

 Exercício Financeiro Corrente: Receita de contrato, convênio e similares: R$ 10.000,00
 Restituição a ser realizada: R$ 3.000,00
 Realizar  como  dedução  de  receita  (despesa  extraorçamentária)  no  valor  equivalente  a  R$
3.000,00

Exemplo 2

 No exercício financeiro anterior a receita foi equivalente a: R$ 60.000,00
 No exercício financeiro corrente a receita é equivalente a: R$ 40.000,00
 Valor da restituição a ser realizada: R$ 50.000,00
 Realizar  como  dedução  da  receita  (despesa  extraorçamentária)  o  valor  equivalente  a:  R$
40.000,00
 Realizar como despesa orçamentária o valor equivalente a: R$ 10.000,00

3– Fica revogada a Orientação Técnica n° 12, de 18 de abril de 2012.

4 – Registre-se, publique-se por afixação e cumpra-se.

5 – Esta Orientação Técnica entra em vigor na data de sua publicação.

Juiz de Fora, 03 de junho de 2020.

MARLENE DE PAULA BASSOLI 
Controladora Geral do Município 

DOUGLAS ALVES SOUZA 
Gerente do Departamento de Normas Técnicas 


