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ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 15/CGM/2018 
 
         
ÓRGÃO ORIENTADO: Secretaria Municipal de Educação 
                   Secretaria Municipal de Saúde 
                   Secretaria Municipal de Planejamento 
                                        Secretaria Municipal de Gestão Fazendária 

      
                                     
ASSUNTO: Inclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF na base de 
Cálculo da Aplicação de Recursos na Saúde e Educação. Resolução de Consulta 
nº 16/2018 – TP. TCE/MT. 
 
 
 

 
 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso apresentou novo 

entendimento no que diz respeito ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 

como base de cálculo para definição dos limites mínimos de aplicação de recursos 

na Saúde e Educação. 

 

Pois bem, anteriormente o Tribunal havia aprovado o Acórdão nº 1.098/2004; 

Acórdão nº 1.098/2004 e Decisão Administrativa nº 16/2005, onde havia a 

determinação para exclusão do Imposto de Renda Retido na Fonte da base de 

cálculo para apuração da aplicação dos recursos na Saúde e Educação. 

 

Acórdãos nº 3.181/2006 (DOE 28/12/2006) e 1.098/2004 (DOE 

23/11/2004) e Decisão Administrativa nº 16/2005. Saúde. Educação. 

Limites. Artigos 198 e 212 da CF. Base de cálculo. IRRF. Não-inclusão 

na receita base de cálculo. 

A receita proveniente do Imposto de Renda Retido na Fonte não deve 
ser considerada na base de cálculo dos percentuais constitucionais de 
aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino público 
e em ações e serviços públicos de saúde, nos termos do Acórdão nº 

1.098/2004 deste Tribunal. [TCE-MT. Consolidação de Entendimentos 

Técnicos Decisões em Consulta, Súmulas e Prejulgados. Período de 

janeiro/2001 a janeiro/2018; p. 94] 
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Nessa seara, o Tribunal de Contas por entender que o IRRF é uma receita 

tributária e não um mero registro contábil, propôs reexame de tese dos prejulgados 

anteriores que excluía o IRRF da base de cálculo da Saúde e Educação. 

 

Nos prejulgados anteriores assim dispunha: 

 
 O prejulgado em tela estabelece a tese de que a arrecadação do 

Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) não deve compor a base 

de cálculo para apuração dos recursos destinados à aplicação anual 

de percentuais mínimos em Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino (MDE) e Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), 

imposta constitucionalmente aos entes federativos, tendo em vista o 

entendimento de que a referi-da arrecadação não representa efetivo 

ingresso de receita nos cofres públicos, mas tão somente registro 

contábil. (grifei). 

 

Sendo assim, o TCE/MT emitiu novo entendimento quanto ao tema, in verbis: 

 

O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), por ser receita tributária 

efetivamente arrecadada por Estados e Municípios e por representar 

fato contábil modificativo aumentativo da situação patrimonial destes 

entes, deve compor a base de cálculo para definição dos recursos 

mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos 

de saúde e manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso aprovou a 

Resolução de Consulta nº 16/2018 – TP, determinando a inclusão do Imposto 

de Renda Retido na Fonte na base de cálculo da aplicação de recursos na 

Saúde e Educação. 

 

Nessa perspectiva, para não prejudicar a execução orçamentária dos 

municípios, o TCE/MT, decidiu prorrogar a aplicação dessa decisão a partir de 1º 




