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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na 

modalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o 

Ministério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distância 

(SEED) e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e 

escolas técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de 

ensino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a 

concluir o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas 

de ensino e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo 

integrantes das redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz 

de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com 

autonomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, 

familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Janeiro de 2010

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br





Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de  

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o 

assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao 

tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: sempre que se desejar que os estudantes 

desenvolvam atividades empregando diferentes mídias: vídeos, 

filmes, jornais, ambiente AVEA e outras.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em 

diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa 

realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra dos professores-autores

Prezado(a) aluno(a),

O presente trabalho aborda o tema referente à Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), que entrou em vigor em 05 de maio de 2000, considerada importante 

ferramenta no controle das contas públicas do País.

Ao longo do nosso estudo, serão revistos muitos dos conteúdos já tratados 

anteriormente nas disciplinas de Contabilidade Pública, Direito Tributário, 

Controle Interno e Externo, Prestação de Contas, entre outras. Só que 

agora muitos desses conteúdos serão estudados sob a ótica da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, onde os pontos principais da LRF serão abordados 

de maneira direta e concisa. Desta forma, você terá a oportunidade de testar 

os conhecimentos já adquiridos. 

Alguns exercícios de fixação, apresentados no final de cada aula, foram 

retirados ora de antigos concursos públicos, ora de livros voltados 

exclusivamente para os concursos públicos. 

O presente trabalho também conta com a opinião de estudiosos (doutrina) 

e a posição dos tribunais (jurisprudência) acerca dos temas aqui trabalhados. 

Bons estudos!

Os autores
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Aula 1 –  Lei de Responsabilidade 
Fiscal: um breve histórico

Vamos iniciar os estudos sobre a Lei de Responsabilidade fiscal, 

a partir do seu surgimento. Como, quando e por que ela surgiu? 

Durante décadas o Brasil foi conhecido como o país de desmandos da admi-

nistração pública, da distorção das atribuições do estado, da disposição à apro-

priação particular do patrimônio público. Eram inúmeras as notícias [da época] 

sobre os desvios de toda a ordem, que denunciavam a irresponsabilidade da 

gestão financeira dos Estados, Distrito Federal, Municípios e da própria União.

Figura 1.1: Corrupção
Fonte: http://www.dsvc.com.br

No cenário mundial grandes mudanças ocorriam impulsionadas pela queda 

dos regimes comunistas e a abertura do mercado de capitais provocando a 

almejada globalização. 

Desta forma, o Brasil para não ficar fora desta rede de prosperidade precisa-

va adotar as regras impostas pelo chamado mundo desenvolvido. Entretanto 

nossa condição não era nada favorável, visto os constantes escândalos de 

desvio de verba pública, a falta de planejamento e transparência das ações, 

bem como o lançamento de planos econômicos superficiais. 

Diante desta condição o Brasil toma a decisão de firmar acordos com países 

pertencentes a outros blocos econômicos e com o Fundo Monetário Interna-

cional – FMI, a fim de desenvolver o nosso comércio e captar recursos para 

assim alavancar nosso tão desejado desenvolvimento econômico.

Esses acordos exigiam a edição de norma que trouxesse transparência e res-

ponsabilidade às contas públicas. 

A queda do Muro de Berlim em 
09/11/1989 – representa o início 
do fim dos Regimes Comunistas 
no mundo.

Construção do muro de Berlim 
em 1961

Queda do muro de Berlim em 
9/11/1989

Assista ao vídeo do Jornal 
Nacional da Rede Globo sobre 
o dia da “Queda do Muro de 
Berlim”. http://www.youtube.
com/watch?v=hNh_4SoTYhs



É neste contexto das regras postas pelo mercado internacional, da increduli-

dade, desconfiança e deterioração das contas públicas que surge a Lei Com-

plementar de 5 de maio de 2000 a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. 

1.1 Origem da Lei de Responsabilidade Fiscal
A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF foi elaborada visando à reforma do 

Estado (o que nas últimas décadas vem ocorrendo em muitos países) ten-

do como objetivo a substituição da administração pública burocrática pela 

gerencial, aumentando a eficiência na prestação dos serviços do estado, e 

incentivando o crescimento e o desenvolvimento socioeconômico do país. 

A elaboração da LRF tem como base o estudo das leis e a experiência de 

outros países. Os modelos de referências para elaboração da LRF foram: 

•	 O Fundo Monetário Internacional, organismo do qual o Brasil é Esta-

do-membro, e que tem editado e difundido algumas normas de gestão 

pública em diversos países; 

•	 A Nova Zelândia, através do Fiscal Responsibility Act, de 1994; 

•	 A Comunidade Econômica Européia, a partir do Tratado de Maastricht; 

•	 Os Estados Unidos, cujas normas de disciplina e controle de gastos do 

governo central levaram à edição do Budget Enforcement Act, aliado ao 

princípio de “accountability”.

Veja, a seguir, um breve resumo das características e pontos fundamentais 

de cada um dos citados referenciais, tomados como ponto de partida para a 

elaboração do modelo brasileiro da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

FMI – Fiscal Transparency 
Principais Características:
Dentro do setor público, as funções de política e de gestão devem ser bem 
definidas e divulgadas ao público, informando sobre as atividades fiscais 
passadas, presentes e programadas - transparência dos atos. 

A documentação orçamentária deve especificar objetivos da política 
fiscal, estruturamacroeconômica, políticas orçamentárias e riscos fiscais – 
planejamento. 

Informações orçamentárias devem facilitar sua análise; as contas fiscais 
devem ser apresentadas periodicamente ao Legislativo e ao público – 
publicidade, prestação das contas, relatórios fiscais. 

Fundo Monetário 
Internacional 

(FMI) é uma organização 
de 188 países, trabalhando 

para promover a cooperação 
monetária global; assegurar uma 

estabilidade financeira segura; 
facilitar o comércio internacional; 

promover o emprego de alta 
e crescimento econômico 

sustentável, e reduzir a pobreza 
em todo o mundo. 

A missão fundamental do FMI é 
ajudar a garantir a estabilidade 

no sistema internacional, de três 
formas: mantendo o controle 

da economia global e as 
economias dos países membros; 

concedendo empréstimos 
a países com dificuldades 

financeiras; e oferecendo ajuda 
prática para os membros. (Fonte: 

http://www.imf.org)
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CEE - Tratado de Maastricht
Principais Características: 
Definição de critérios para verificação da sustentação financeira da cada 
governo, como em uma confederação.

Estados membros conduzem suas políticas com relativa independência,  
convergindo para critérios acordados; além disso, os  estados membros 
devem evitar déficits excessivos. 

Comissão monitora o orçamento e estoque da dívida para identificar des-
vios: há metas e punições. 

Pacto de estabilidade e crescimento de 1997 - cada estado membro é respon-
sável por sua política orçamentária, subordinadas às disposições do Tratado.  

Budget Enforcement Act - EUA 
Principais Características: 
Contempla apenas o Governo Federal - cada unidade da federação tem 
suas regras. 

Congresso fixa metas de superávit e mecanismos de controle de gastos 
aplicações de regras adotadas pelo BEA. 

Sequestration - limitação de empenho para garantir limites e metas 
orçamentárias 

Pay as you go - compensação orçamentária: qualquer ato que  provoque 
aumento de despesas deve ser compensado através da redução em outras 
despesas ou aumento de receitas  

Fiscal Responsibility Act – Nova Zelândia 
Principais Características:
Estado unitário e parlamentarista. 

Congresso fixa princípios e exige forte transparência do Executivo, que 
tem a liberdade para orçar e gastar. 

Princípios de gestão fiscal responsável: reduzir débito total da Coroa (dívi-
da pública) a níveis prudentes. 

Alcançar e manter níveis de patrimônio líquido da Coroa que a protejam 
contra fatores imprevistos. 

Gerenciar prudentemente riscos fiscais da Coroa. 

O Fiscal Act difere dos programas anteriores porque não prevê metas fis-
cais; admite afastamentos temporários, desde que com previsão de meios 
para retorno; considera perigosa a perda de credibilidade pelo não cum-
primento de metas; teme pela manipulação de informação para ajustá-las 
às metas fixadas. 

Fonte: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/downloads/EntendendoLRF.pdf

e-Tec BrasilAula 1 – Lei de Responsabilidade Fiscal: um breve histórico 13



A previsão legal para a lei fiscal está nos Artigos 24, 163 e 165 que trata 
respectivamente da competência para legislar sobre o direito financeiro, e 
determina à lei complementar a regulamentação da matéria financeira. 

Sendo parte das medidas do Programa de Estabilidade Fiscal – PEF de 1998 
que visava à redução do déficit público e a estabilização da dívida pública, a 
Presidência da República remete à Câmara dos Deputados o projeto de Lei, 
que após várias versões e discussões, é aprovado pelo Congresso Nacional e 
sancionado pelo então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, 
tornando-se a Lei Complementar n. 101 de 04 de maio de 2000, a chamada 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

1.2 Dispositivos legais anteriores a LRF
Anterior a LRF, na tentativa de impor limites aos entes federativos em seus gas-
tos com pessoal ativo e inativo foi promulgada a “Lei Camata I”, Lei Comple-
mentar n. 82 de 27 de março de 1995. Posteriormente surge a “Lei Camata 
II”, LC n. 96 de 31 de maio de 1999, revogando a anterior e trazendo sansões 
e limites mais rígidos, a fim de coibir a ultrapassagem dos limites definidos.

Mas como estavam naquela época os gastos dos Estados com pessoal?

No gráfico a seguir encontramos os gastos dos Estados com pessoal em 

1997 em relação à receita líquida corrente.

Fonte: Ministério do Planejamento - Publicado no Jornal Folha de São Paulo em 05/05/2000 

Relação entre os gastos com pessoal e a receita corrente líquida (*) em %

As Leis Complementares 
82/1995 e 96/1999 são 

conhecidas como Lei Camata I e 
II por serem de autoria da então 

deputada federal Rita Camata. 
Acesse a legislação: http://www.

planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
LCP/Lcp82.htm

http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/LCP/Lcp96.htm

Lei de Responsabilidade Fiscale-Tec Brasil 14



1.3 Principais pontos tratados na LRF
A seguir, veja os principais pontos regulados na LC 101/2000, os quais serão 

tratados ao longo das aulas.

•	 Endividamento;

•	 Socorro Financeiro;

•	 Metas Fiscais;

•	 Final de Mandato;

•	 Gastos com pessoal;

•	 Reajustes de despesas;

•	 Incentivos Fiscais;

•	 Banco Central;

•	 Juros;

•	 Prestação de contas;

•	 Punições.

Para concluirmos esse breve histórico sobre a elaboração da Lei de Respon-

sabilidade Fiscal, reflita sobre os conceitos de Responsabilidade e Transpa-
rência que Rogério Vieira de Andrade, apresentou em seu artigo – “Lei de 

Responsabilidade Fiscal - posicionamento evolutivo”.

Acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos dispositivos estão dire-

cionados às atividades financeiras e à gestão fiscal responsável, cabe 

analisar a palavra responsabilidade, que advém “de responder”, do 

latim respondere, atraído no significado de responsabilizar-se, ga-

rantir, cumprir as obrigações que adquiriu, assumir o pagamento 

do que se obrigou ou do ato praticado, em suma, é a obrigação 

de responder pelas consequências dos próprios atos praticados. 

No tocante ao conceito de transparência introduzido pela Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal, temos aqui um principio segundo o qual se exige 

da administração pública ampla divulgação de seus planejamentos 

bem como de seus resultados e cria novas peças destinadas a 

este fim, dando prévio conhecimento de todos seus atos prati-

cados através da sua publicação nos órgãos oficiais.

Fonte:http://www.webartigos.com/articles/3498/1/A-Lei-De-Responsa-

bilidade-Fiscal-E-Seu-Aspecto-Evolutivo/pagina1.htm

e-Tec BrasilAula 1 – Lei de Responsabilidade Fiscal: um breve histórico 15
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Aula 2 –  Introdução à Lei de 
Responsabilidade Fiscal

Nesta aula vamos iniciar o estudo da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, indicando não apenas os fundamentos legais, como tam-

bém os entes envolvidos na observação da mesma. 

Figura 2.1: Balança representativa da LRF
Fonte: http://www.senado.gov.br

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que passou a vigorar a partir de maio 

de 2000, trata de assunto de grande importância para a sociedade brasileira 

e essencial à Administração Pública: finanças públicas.

Inicialmente, é preciso dizer que, de acordo com a Constituição Federal, a 

competência para editar leis a respeito de direito financeiro é concorrente 

entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre: I - direito tributário, financeiro, penitenciário, 

econômico e urbanístico.

Isso significa que a União Federal edita normas gerais sobre direito financeiro 

que poderão ser complementadas pelos Estados e pelo Distrito Federal no 

âmbito de suas competências. Tal ocorre por conta do modelo federativo 

existente no Brasil. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) pode, portanto, ser comple-
mentada pelos Estados e pelo Distrito Federal. Ressalva-se apenas que 

complementar não significa contrariar, ou seja, não podem os Estados e o 

Distrito Federal estabelecerem normas que contrastem com as previstas na 

LRF, editada pela União Federal.



2.1 Fundamentos legais
A Lei de Responsabilidade Fiscal decorre do artigo 163 da Constituição Fede-

ral e prevê normas gerais acerca de finanças públicas.

Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 

I - finanças públicas.

Tal lei atualizou a matéria tratada pela Lei n° 4.320/64, que estatui normas 

gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e 

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Impor-

tante destacar que a Lei n° 4.320/64 continua em vigor, tendo sido revoga-

dos apenas os dispositivos que conflitaram com a LRF.

2.2 Entes envolvidos
Neste tópico serão estudados os sujeitos, aqueles que devem se submeter 
à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ou seja, aqueles a quem a lei obriga.

A Lei de Responsabilidade Fiscal é aplicada a todos os entes da federação, 
ou seja, estão obrigados à LRF a União Federal, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios. É o que diz, inclusive, o art. 1º, §2º, da lei.

§2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Esta-

dos, o Distrito Federal e os Municípios.

Complementa o art. 2°, inciso I, da LRF, expondo que:

Art. 2° Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

I - ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada 

Município.

Mas não é só. Também estão obrigados o Poder Executivo, o Poder Le-
gislativo (neste abrangidos os Tribunais de Contas), o Poder Judiciário, o 
Ministério Público, as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, 
fundações e empresas estatais dependentes. Essa é a previsão do art. 1º, 
§3º, I, a e b, da LRF:

§3º Nas referências:

I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão 

compreendidos:

a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais 

de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público;

b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações 

e empresas estatais dependentes.

Lei de Responsabilidade Fiscale-Tec Brasil 18



A lei refere-se também à empresa estatal dependente, que, segundo art. 

2º, II e III, deve ser entendida como “empresa controlada que receba do ente 

controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal 

ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles pro-

venientes de aumento de participação acionária”.

Por sua vez, empresa controlada é sociedade cuja maioria do capital social 

com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação.

A aplicação da LRF às sociedades de economia mista foi amplamente ques-

tionada, uma vez que elas são fruto da reunião de esforços públicos e pri-

vados. No entanto, por haver controle acionário pelo Estado, entendeu-se, 

então, que a LRF dirige-se sim às sociedades de economia mista.

A sociedade de economia mista está definida no artigo 5°, III, do Decreto-

-Lei 200/67: “entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, 

criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de so-

ciedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria 

à União ou a entidade da Administração Indireta”.

Para entender melhor, leia a questão formulada e o parecer do Tribunal de 

Contas do Espirito Santo em relação à aplicação da lei para a sociedade de 

economia mista e empresa pública que se mantêm com recursos próprios.

Perguntas e respostas sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal 
organizadas por artigos

Artigo 2º, inciso III

01.  A sociedade de economia mista e a empresa pública que se 
mantêm com recursos próprios estão sujeitas à Lei de Respon-
sabilidade Fiscal? 

Resposta: Não. Pelo menos não em sua inteireza. 

A sociedade de economia mista e a empresa pública são empresas con-

troladas. Estas podem ser de dois tipos: empresa estatal dependente e 

empresa estatal não dependente. Somente as primeiras devem obediência 

à Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 1º, §§ 2º e 3º, inciso I, alínea “b”). 

Nos termos do art. 2º, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal, as empre-

sas descritas na pergunta não são consideradas empresas estatais depen-

dentes. Não estão sujeitas, por esse motivo, aos ditames dessa mesma Lei. 
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Nessa linha já decidiu o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo: – 
a empresa que não recebe quaisquer recursos orçamentários do tesouro 
estadual para custeio de suas atividades (pessoal/encargos e outras 
despesas operacionais), exceto recursos para aumento de capital, quando 
necessário, em virtude de ser o estado acionista majoritário, não se 
submete aos ditames da Lei de Responsabilidade FiscalII (Parecer/Consulta 

TC 056/2001). 

Note-se, no entanto, que há regras esparsas na referida lei complementar 

que obrigam estas empresas (art. 40, §§ 6º, 7º e 8º, incisos I e II; art. 47). 

Daí porque parece mais acertado dizer que, em verdade, elas não estão 

submetidas aos seus comandos em sua inteireza.

Fonte: http://www.pge.es.gov.br/download/compendio_lei_responsabilidade_fiscal.pdf

Atividades de aprendizagem
1. Para pesquisar e responder!

 O que é e quais são as características de uma federação?

2. Para Refletir!

 Você considera importante que as finanças públicas sejam tratadas por lei?

3. Para refletir e responder!

 Municípios pequenos que contam com poucos servidores podem deixar de 

seguir as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal? Justifique sua resposta.
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Aula 3 –  Objeto, responsabilidade 
e transparência 

Nesta aula, vamos tratar do objeto da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, da responsabilidade e da transparência, temas de maior 

relevância na lei.

3.1 O objeto
Segundo o artigo 1° da LRF, a lei estabelece normas de finanças públicas vol-

tadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Esse é, portanto, o seu objeto.

Art. 1° Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Ca-

pítulo II do Título VI da Constituição.

Gestão fiscal refere-se à busca do equilíbrio das contas públicas pelos 
gestores públicos, administrando-se de modo eficiente as receitas e 
despesas dentro de limites previstos em lei. E tal somente se alcança 
com ação planejada e direcionada a vários exercícios financeiros.

Figura 3.1: Equilíbrio entre 
receita e despesa pública
Fonte: http://upsnews.blogspot.com

Aqui vale mencionar que o exercício financeiro coincide com o ano civil, de 

acordo com o artigo 34 da Lei n° 4.320/64.

Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.

Retomando o raciocínio, verificou-se que a gestão fiscal busca o equi-
líbrio das contas públicas. Mas o que significa isso?

Isso é importante! Equilíbrio das contas públicas significa, basicamente, não 
gastar além do que arrecada. Simples assim. A conta precisa “fechar”, ou 

seja, não se permite desembolsar além do que se possui.



Figura 3.2: Contas públicas
Fonte: http://www.rogerioloureiro.com.br

“Um setor público organizado e disciplinado é condição para a estabili-

dade dos preços, para o fomento do crescimento econômico sustentá-

vel, com óbvias consequências sobre a geração de emprego e renda e 

o bem estar social. O propósito é regular as finanças públicas para que 

a gestão seja planejada, eficiente, econômica, proba e transparente”. 

(PETTER, 2009, p. 234)

3.2 Responsabilidade e transparência
A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e trans-
parente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 

o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 
resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 

no que se refere à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 

seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de 

crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscri-

ção em Restos a Pagar.

Esse é o texto do artigo 1°, §1°, da LRF.

§1° A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes 

de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de 

metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites 

e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despe-

sas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e 

mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 

concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.
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Deve-se fixar a ideia de que a responsabilidade na gestão fiscal pres-

supõe ações dos gestores públicos que busquem o equilíbrio das con-

tas públicas e o atingimento das metas de resultados entre receitas e 

despesas e atenção aos limites estipulados em lei.

Os administradores ou gestores públicos têm obrigações perante a socie-

dade. Devem eles providenciar a prestação de serviços públicos (educa-

ção, saúde, segurança seguridade social, entre outros) de qualidade aos 

cidadãos sem que para isso desencadeiem uma gastança desenfreada. A 

lei visa justamente controlar tais gastos e fornecer certa segurança aos 

cidadãos de que os limites de gastos estipulados em lei serão cumpridos e 

de que os gestores públicos prestarão contas à sociedade. Aí se encontra 

um ponto absolutamente fundamental trazido pela lei: a transparência 

na gestão fiscal.

A transparência pressupõe a prestação de contas. Por isso mesmo, a 

lei prevê mecanismos tendentes a anunciar com antecedência como será 

realizada a política fiscal pública e capazes de verificar precisamente o cum-

primento dessa política com o passar do tempo.

“A novidade da Lei de Responsabilidade Fiscal reside no fato de res-

ponsabilizar especificamente a parte da gestão financeira a partir de 

um acompanhamento sistemático do desempenho mensal, trimestral, 

anual e plurianual”. (CRUZ, 2001, p. 14)

Tais mecanismos são a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei 

Orçamentária Anual (LOA) e o Plano Plurianual (PPA). Estas leis serão 

abordadas a partir da aula quatro quando começarmos a tratar mais 

especificamente do planejamento. Mas não se preocupe, pois você já viu 

essas leis nas disciplinas de Contabilidade Pública, Direito Tributário, Controle 

Interno e Externo, Prestação de Contas, e Orçamento Público não é mesmo? 

Nesta disciplina vamos trabalhar com elas novamente, mas em relação à Lei 

de Responsabilidade Fiscal.

A lei obriga os gestores públicos à prestação de contas e pode responsabi-

lizá-los pelos resultados negativos da gestão fiscal. Justamente por isso que 

se diz que a LRF contribuiu para reduzir a irresponsabilidade com o caixa.
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Atividade de aprendizagem
1. Para refletir e responder!

 Poderia um determinado governante aumentar os gastos públicos (in-

vestimentos) no seu primeiro mandato, na expectativa de regularizar as 

contas públicas no segundo mandato, tão logo seja reeleito? Justifique 

sua resposta.
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Aula 4 –  Planejamento e o  
Plano Plurianual

O estudo do planejamento, que é uma das etapas da gestão 

fiscal, visa atingir a boa aplicação dos recursos públicos, o equi-

líbrio das contas públicas e exposição do Plano Plurianual (PPA). 

E é isto que você verá na aula de hoje. 

Os objetivos e as metas da política fiscal têm por finalidade criar um 
ambiente de estabilidade socioeconômico. Isso se faz com a implemen-

tação de programas e ações de governo, que visem o aumento das receitas 

e a redução das despesas de custeio. A redução das desigualdades entre as 

regiões brasileiras também é um dos alvos da política fiscal. Para se atingir 

isso tudo, faz-se necessário um adequado planejamento.

4.1 Planejamento
Mas o que é planejamento? 

Para Tonet o planejamento pode ser entendido como:

um processo de (a) “definir objetivos ou resultados a serem alcançados, 

bem como as atividades e recursos (meios) que permitirão alcançá-los; 

(b) interferir na realidade, com o propósito de passar-se de uma situ-

ação conhecida para uma outra desejada, dentro de um intervalo de 

tempo predeterminado; (c) tomar no presente decisões que afetam o 

futuro, visando reduzir sua incerteza”. (TONET, 2001, p. 34)

O planejamento da gestão fiscal se faz por meio de leis de iniciativa do 

Poder Executivo que estabelecerão o plano plurianual, as diretrizes or-
çamentárias e os orçamentos anuais. Assim dispõe o artigo 165 da 

Constituição Federal:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais.



Constituição Federal

Lei Complementar de 
Finanças Públicas

LRF

PPA LDO LOA

Figura 4.1: Ciclo do planejamento
Fonte: http://www.lrf.com.br

Saliente-se: leis de iniciativa do Poder Executivo. Assim, cada gestor público 

planejará a sua política de governo e buscará aplicá-la, respeitando os limites 

de gastos e observando as metas estabelecidas.

4.2 Plano Plurianual (PPA)
Previsto pelo artigo 165, I, da Constituição Federal, o plano plurianual (PPA) 

é tido como o instrumento de planejamento mais abrangente. 

O Poder Executivo estabelece suas ações e metas por meio do plano pluria-

nual (PPA), 

“plano elaborado no primeiro ano do mandato, para execução 

nos quatro anos seguintes, contendo um anexo com metas plu-

rianuais da política fiscal, considerando despesas, receitas, resul-

tado primário e estoque da dívida”. (SILVA, 2001, p. 21)

De forma regionalizada, deverão constar do PPA diretrizes, objetivos e metas 

da Administração Pública para as despesas de capital e outras delas decor-

rentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Além disso, 

o plano plurianual serve como base para a elaboração dos demais programas 

e planos relativos à gestão fiscal, conforme dispõe o artigo 165, §§1° e 4° 

da Constituição Federal:

Art. 165

§1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma re-

gionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 

relativas aos programas de duração continuada.
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§4º - Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos 

nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plu-

rianual e apreciados pelo Congresso Nacional.

O plano plurianual, contudo, não encontra previsão na Lei de Responsabili-

dade Fiscal (LRF).

Isso porque o artigo 3° da LRF, que tratava do PPA, foi vetado pelo Presidente 

da República. Por meio da Mensagem n° 627, de 04 de maio de 2000, o 

chefe do Poder Executivo alegou que aquela norma, da maneira como esta-

va posta, contrariava o interesse público.

O teor do artigo vetado e as razões do veto foram os seguintes:

Art. 3°
“Art. 3° O projeto de lei do plano plurianual de cada ente abrangerá 

os respectivos Poderes e será devolvido para sanção até o encerra-

mento do primeiro período da sessão legislativa. 

§1° Integrará o projeto Anexo de Política Fiscal, em que serão esta-

belecidos os objetivos e metas plurianuais de política fiscal a serem 

alcançados durante o período de vigência do plano, demonstrando 

a compatibilidade deles com as premissas e objetivos das políticas 

econômica nacional e de desenvolvimento social.

§2° O projeto de que trata o caput será encaminhado ao Poder 

Legislativo até o dia trinta de abril do primeiro ano do mandato do 

Chefe do Poder Executivo.”

Razões do veto

“O caput deste artigo estabelece que o projeto de lei do plano pluria-

nual deverá ser devolvido para sanção até o encerramento do primeiro 

período da sessão legislativa, enquanto o §2º obriga o seu envio, ao 

Poder Legislativo, até o dia 30 de abril do primeiro ano do mandato do 

Chefe do Poder Executivo. Isso representará não só um reduzido perío-

do para a elaboração dessa peça, por parte do Poder Executivo, como 

também para a sua apreciação pelo Poder Legislativo, inviabilizando o 

aperfeiçoamento metodológico e a seleção criteriosa de programas e 

ações prioritárias de governo.
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Ressalte-se que a elaboração do plano plurianual é uma tarefa que se 

estende muito além dos limites do órgão de planejamento do governo, 

visto que mobiliza todos os órgãos e unidades do Executivo, do Legislativo 

e do Judiciário. Além disso, o novo modelo de planejamento e gestão das 

ações, pelo qual se busca a melhoria de qualidade dos serviços públicos, 

exige uma estreita integração do plano plurianual com o Orçamento da 

União e os planos das unidades da Federação. 

Acrescente-se, ainda, que todo esse trabalho deve ser executado justa-

mente no primeiro ano de mandato do Presidente da República, quando 

a Administração Pública sofre as naturais dificuldades decorrentes da mu-

dança de governo e a necessidade de formação de equipes com pessoal 

nem sempre familiarizado com os serviços e sistemas que devem fornecer 

os elementos essenciais para a elaboração do plano.

Ademais, a fixação de mesma data para que a União, os Estados e os 

Municípios encaminhem, ao Poder Legislativo, o referido projeto de lei 

complementar não leva em consideração a complexidade, as peculiari-

dades e as necessidades de cada ente da Federação, inclusive os peque-

nos municípios. 

Por outro lado, o veto dos prazos constantes do dispositivo traz consigo 

a supressão do Anexo de Política Fiscal, a qual não ocasiona prejuízo aos 

objetivos da Lei Complementar, considerando-se que a lei de diretrizes 

orçamentárias já prevê a apresentação de Anexo de Metas Fiscais, conten-

do, de forma mais precisa, metas para cinco variáveis - receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e dívida pública -, para três anos, especifi-

cadas em valores correntes e constantes.

Diante do exposto, propõe-se veto ao art. 3o, e respectivos parágrafos, 

por contrariar o interesse público”.

Nas razões do veto, explicou o Presidente da República que o curto período 

para a elaboração do projeto pelo Poder Executivo e a sua apreciação pelo 

Poder Legislativo inviabiliza o aperfeiçoamento metodológico e a seleção 

criteriosa de programas e ações prioritárias do governo, ainda mais porque 

o plano plurianual, além de mobilizar todos os órgãos e unidades do Podere 

Executivo, do Legislativo e do Judiciário, exige estreita integração entre os 

orçamentos da União e os planos dos demais entes da Federação.
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Foi alegado, ainda, que o primeiro ano do mandato dos gestores públicos é 

geralmente mais conturbado, por ser o período de formação da equipe, que, 

por sua vez, nem sempre está familiarizada com os sistemas que fornecem 

elementos para a elaboração do plano plurianual.

Por fim, foi dito que o veto não traria prejuízos, posto que a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) já prevê a apresentação de metas fiscais, especificamen-

te para receitas, despesas, resultados nominal e primário e dívida pública.

Entretanto, “isso não significa dizer que a lei do plano plurianual não seja de 

observância obrigatória, nem que ela não integra a gestão fiscal responsá-

vel” (PETTER, 2009, p. 238). Como dito anteriormente, o PPA é o instrumen-

to mais abrangente do planejamento e serve de base para os demais planos 

do governo.

Além disso, há dispositivos constitucionais pertinentes ao plano plurianual, 

tratados por meio de parágrafos e incisos dos artigos 165, 166 e 167 da 

Constituição Federal.

Art. 165.

§1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma re-

gionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 

federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para 

as relativas aos programas de duração continuada.

§4º - Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais pre-

vistos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o 

plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional.

§7º - Os orçamentos previstos no §5º, I e II, deste artigo, compati-

bilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de re-

duzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.

§9º - Cabe à lei complementar:

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a ela-

boração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e da lei orçamentária anual; 
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II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da admi-

nistração direta e indireta bem como condições para a instituição e 

funcionamento de fundos.

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às dire-

trizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais 

serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma 

do regimento comum.

§1º - Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e 

Deputados: 

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste arti-

go e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da 

República;

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 

regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acom-

panhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação 

das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, cria-

das de acordo com o art. 58.

§2º - As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre 

elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plená-

rio das duas Casas do Congresso Nacional.

§3º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos pro-

jetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias;

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os prove-

nientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:

a) dotações para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida;

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios 

e Distrito Federal; ou
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III - sejam relacionadas:

a) com a correção de erros ou omissões; ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

§4º - As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias 

não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano 

plurianual.

§5º - O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Con-

gresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refe-

re este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, 

da parte cuja alteração é proposta.

§6º - Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orça-

mentárias e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da 

República ao Congresso Nacional, nos termos da lei complementar 

a que se refere o art. 165, §9º.

§7º - Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que 

não contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas 

ao processo legislativo.

§8º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição 

do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas cor-

respondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante 

créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica auto-

rização legislativa.

Art. 167

§1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício 

financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano pluria-

nual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de res-

ponsabilidade.

É importante destacar, no entanto, que o plano plurianual não pode ser 

apenas um documento que atenda ao formalismo imposto pela legalidade 

dos atos públicos. 

No portal eletrônico do Senado 
Federal, você encontrará as 
explicações, passo a passo, da 
elaboração e execução do Plano 
Plurianual (PPA), no link http://
www9.senado.gov.br/portal/
page/portal/orcamento_senado/
ResultadoProcessoOrcamentario/
Cronologia:PPA:Elaboracao:PL 

Acesse também a página do 
Governo do Paraná < http://
www.sepl.pr.gov.br > na aba 
Planejamento e Orçamento/ Plano 
Plurianual e confira o atual PPA 
do Estado do Paraná.
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“A compreensão de que nele estão depositadas as esperanças de uma 

comunidade, de um povo e de uma nação, com vistas na construção 

de uma sociedade mais justa, com qualidade de vida e livre, requer 

o compromisso dos técnicos e gestores públicos de contemplar nes-

se documento não uma ficção, mas programas e ações exequíveis”.  

(CRUZ, 2001, p. 25)

Atividade de aprendizagem
1. Pesquise e responda!

 É possível a fixação por parte dos gestores públicos de metas mais rigo-

rosas que as previstas pela LRF, estabelecendo, por exemplo, um limite 

menor de gastos com pessoal? Justifique sua resposta.

 Pesquise na página do governo do seu Estado a atual publicação do PPA 

e faça suas anotações.
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Aula 5 –  Lei de Diretrizes Orçamentárias

Esta aula será dedicada ao estudo da Lei de Diretrizes Orçamentárias 

Anual, que compõe o planejamento da gestão fiscal. 

Prevista no inciso II do artigo 165 da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) compreenderá as metas e prioridades da administração 

pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subse-

quente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), disporá 

sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de apli-

cação das agências financeiras oficiais de fomento.

Art. 165.

§2º - A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prio-

ridades da administração pública federal, incluindo as despesas de ca-

pital para o exercício financeiro subseqüente, orientará a elaboração 

da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação 

tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras 

oficiais de fomento.

Além disso, a LDO deverá dispor, segundo o artigo 4° da LRF, sobre: (a) o 

equilíbrio entre receitas e despesas; (b) os critérios e formas de limitação de 

empenho; (c) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resul-

tados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; (d) demais 

condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas 

e privadas.

Art. 4° A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no §2° do 

art. 165 da Constituição e:

I - disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipó-

teses previstas na alínea b do inciso II deste artigo, no art. 9° e no inciso 

II do §1° do art. 31;

c) (VETADO)

d) (VETADO)



e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 

programas financiados com recursos dos orçamentos;

f) demais condições e exigências para transferências de recursos a en-

tidades públicas e privadas.

A limitação de empenho ocorre nas hipóteses do artigo 9° e do artigo 31, 

§1°, II, da LRF:

Art. 9° Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita 

poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário 

ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Mi-

nistério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, 

nos trinta dias subseqüentes, limitação de empenho e movimentação fi-

nanceira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar 

o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele recon-

duzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em 

pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

§1° Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido:

I - estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, 

inclusive por antecipação de receita, ressalvado o refinanciamento do 

principal atualizado da dívida mobiliária;

II - obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao 

limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho, na 

forma do art. 9°.

A LRF, em seu artigo 4°, §4°, salienta que, acompanhando o projeto da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, deverá haver um anexo específico apresentan-

do os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os 

parâmetros e as projeções para seus principais agregados e variáveis, e ainda 

as metas de inflação, para o exercício subsequente.

Art. 4°.

§4° A mensagem que encaminhar o projeto da União apresentará, 

em anexo específico, os objetivos das políticas monetária, creditícia e 

cambial, bem como os parâmetros e as projeções para seus principais 

agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação, para o exercício 

subseqüente.

Acesse o endereço <http://
www9.senado.gov.br/portal/

page/portal/orcamento_
senado/LDO/Elaboracao:PL> 

para conferir o Anexo referente 
aos Objetivos das Políticas 

Monetária, Creditícia e 
Cambial da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias da União Federal 
para o ano. 
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Desde já, adianta-se que a avaliação do cumprimento dos objetivos e metas 

das políticas monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impacto e o 

custo fiscal de suas operações e os resultados demonstrados nos balanços 

será realizada pelo Banco Central do Brasil, no prazo de noventa dias após o 

encerramento de cada semestre (art. 9°, §5°).

Integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias um documento chamado Anexo de 

Metas Fiscais, que traz dados relativos à receita, à despesa, aos resultados 

nominal e primário e ao montante da dívida para o exercício (ano) a que se 

referirem, bem como para os dois exercícios seguintes.

Art. 4°.

§1° Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de 

Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais, em valores 

correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nomi-

nal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se 

referirem e para os dois seguintes.

De acordo com o artigo 4°, §2°, o Anexo de Metas Fiscais conterá, ainda, (a) 

avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior; (b) demons-

trativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo 

que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas 

nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as 

premissas e os objetivos da política econômica nacional; (c) evolução do pa-

trimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem 

e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; (d) avaliação 

da situação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência social e 

próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, bem 

como dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial; 

e (e) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e 

da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

De acordo com a LRF, o Poder Executivo estabelecerá a programação finan-

ceira e o cronograma de execução mensal de desembolso até trinta dias 

após a publicação dos orçamentos (artigo 8° da LRF).

Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá 

não ser suficiente para o cumprimento das metas de resultado primário ou 

nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério 
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Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta 

dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, se-

gundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

Destaque-se, apenas, que não será objeto de limitação as despesas que 

constituam obrigações constitucionais e legais do ente da federação, in-

clusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as res-

salvadas pela lei de diretrizes orçamentárias, consoante prescreve o artigo  

9°, §2°, da LRF.

Por exemplo, no Anexo IV da LDO da União para 2011 constam mais de 60 

(sessenta) despesas que não sofreram limitação de empenho. 

Figura: 5.1: Tela da página do senado federal – Anexo das despesas que não serão 
objeto de limitação de empenho (LDO).
Fonte: http://www9.senado.gov.br/portal
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Ainda, publicará o Poder Executivo, até trinta dias após o encerramento de 

cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária (artigo 165, 

§3°, CF), que nada mais é que a investigação da situação orçamentária das 

receitas e despesas, comparando a execução com a previsão. 

A execução orçamentária identifica, por meio de sistema de contabilidade e 

administração financeira, os beneficiários de pagamento de sentenças judiciais 

(precatórios requisitórios), para fins de observância da ordem cronológica deter-

minada no art. 100 da Constituição (art. 10). Convém lembrar, no entanto, que:

“a programação dessa despesa, ao ser incluída na Lei Orçamentária Anual, 

deverá constar apenas pelo título da despesa e pelo seu valor total, sem 

qualquer identificação dos beneficiários, face o princípio de que o orça-

mento não conterá nomes nem matéria estranha”. (KHAIR, 2000, p. 25)

Além disso, deverão constar do relatório resumido da execução orçamen-

tária as justificativas da limitação de empenho e de frustração de receitas, 

especificando-se também as ações de combate à sonegação e à evasão de 

divisas, bem como de fiscalização e cobrança.

O Poder Executivo demonstrará e avaliará, até o final dos meses de maio, se-

tembro e fevereiro, o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, 

em audiência pública na comissão mista permanente de senadores e depu-

tados (conforme artigo 166, §1°, CF) ou equivalente nas Casas Legislativas 

estaduais e municipais.

Art. 165.

§3° - O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento 

de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

Art. 9°.

§4° - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder 

Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais 

de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no  

§1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas 

estaduais e municipais.

Lembre-se que o Tribunal de Contas possui função de auxílio ao Poder 

Legislativo na fiscalização do Poder Executivo. Sendo assim, compete a ele 

examinar os relatórios resumidos de execução orçamentária e de gestão fiscal 

com o intuito de verificar o fiel cumprimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

e-Tec BrasilAula 5 – Lei de Diretrizes Orçamentárias 37



Figura 5.2: Tela inicial da Página do tribunal de contas do Estado do Mato Grosso
Fonte: http://www.tce.mt.gov.br

Mas o Anexo de Metas Fiscais não é o único a fazer parte da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). A lei conterá também o Anexo de Riscos Fiscais, onde 
serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar 
as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se 
concretizem (artigo 165, §3°, da Constituição Federal).

“A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) será formada também de 

mais de um anexo, o de Riscos Fiscais, onde se avaliará a ocorrência de 

pagamentos incertos, eventuais, que sobrevêm ao longo da execução 

orçamentária, por exemplo, a ação judicial que poderá elevar e muito 

a despesa daqui a um ano”. (FERREIRA, 2008, p. 145)

Atividades de aprendizagem
1. Para refletir e responder!

 O aumento do patrimônio líquido do ente federativo deveria ser uma 

meta? Justificaria, para tanto, elevar a carga tributária?

2. Para pesquisar!

 Vá ao site do senado federal e verifique os anexos hoje existentes sobre 

a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
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Aula 6 –  Lei orçamentária anual (LOA)

Esta aula será dedicada ao estudo da Lei Orçamentária Anual, 

que compõe o planejamento da gestão fiscal e deve obedecer 

aos limites ditados pelo Plano Plurianual e pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias.

2011

2011

2010

2010
2009

PPA
2008/2011

LDO
2008

2009

LOA
2008

Figura 6.1: Esquema das leis do planejamento da gestão fiscal
Fonte: os autores

A Lei Orçamentária Anual está prevista pelo artigo 165, III, da Constituição 

Federal e compreenderá, conforme o §5° do mesmo artigo, (a) o orçamento 

fiscal referente aos Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administra-

ção direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público; (b) o orçamento de investimento das empresas em que o ente fe-

derativo, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 

direito a voto; e (c) o orçamento da seguridade social, abrangendo todas 

as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, 

bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 165.

§ 5º - A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 

órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive funda-

ções instituídas e mantidas pelo Poder Público;

Para ilustrar tudo o que está 
contido nesta aula, indica-se 
a consulta à Lei Orçamentária 
Anual do seu Estado para o 
ano atual. 



II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta 

ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 

órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os 

fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Uma das funções dos orçamentos previstos nos incisos I e II desse artigo, com-

patibilizados com o plano plurianual, é a de reduzir desigualdades inter-regio-

nais, segundo critério populacional. Esse é o texto do artigo 165, §7°, da CF.

§7º - Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibi-

lizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir 

desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional.

A Lei Orçamentária Anual deve ser apresentada pelos entes da Federação, 

no âmbito de suas respectivas competências, a exemplo das demais leis do 

planejamento da gestão fiscal.

A primeira característica dessa lei é que ela deverá ser compatível com o Pla-

no Plurianual (PPA), com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com a Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF), nos termos do artigo 5° desta lei.

Art. 5° O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma com-

patível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e 

com as normas desta Lei Complementar.

De acordo com os incisos I, II e III do artigo 5° da LRF, a LOA conterá, em 
anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos 
com os objetivos e metas constantes do Anexo de Metas Fiscais da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. Isso mostra justamente a necessidade de corres-
pondência entre essas leis.

Será acompanhada, também, de demonstrativo regionalizado do efeito, so-
bre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsí-
dios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 

Ainda, apresentará reserva de contingência, cuja forma de utilização e mon-
tante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), destinada ao atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos (outro indicativo de 
correspondência entre as leis).
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Por receita corrente líquida entenda-se o somatório das receitas tributá-

rias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 

transferências correntes e outras receitas também correntes, com algumas 

deduções e inclusões previstas no art. 2°, IV, da LRF.

Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as re-

ceitas que as atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. Esse é o texto 

do artigo 5°, §1°, da LRF. Verifica-se, portanto, que deve haver receitas 
para atender as despesas, seguindo, assim, a lógica de que só se gas-
ta o que se possui. Ao se contrair uma dívida, consolidada por contratos ou 

por títulos públicos mobiliários, deve-se apontar as fontes de receita.

Figura 6.2: Receitas e Despesas
Fonte: http://www.senado.gov.br

Já o refinanciamento da dívida pública constará separadamente na LOA e nas 

de crédito adicional, ficando estabelecido que a atualização monetária do prin-

cipal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice 

de preços previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação espe-

cífica. Portanto, a utilização de qualquer outro índice é vedada, sob pena de 

responsabilidade ao gestor público que praticar correção diferente da prevista.

Crédito adicional (suplementar, especial e extraordinário) é a forma de se 

alterar a Lei Orçamentária Anual. Terá vigência no exercício financeiro em 

que for autorizado, a menos que a autorização tenha ocorrido nos últimos 

quatro meses daquele exercício, o que faz com que seja incorporado ao or-

çamento do exercício seguinte.

Art. 167.

§2º - Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício 

financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for 
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promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, 

reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento 

do exercício financeiro subsequente.

Explica-se, a título de informação, que a abertura de crédito extraordinário 

somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 

como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.

Um critério bastante importante a ser observado é a proibição de consignar 

na LOA crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.

Art. 5°.

§4° É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade im-

precisa ou com dotação ilimitada.

“A Lei Orçamentária Anual, por definição, deve limitar as dotações às ne-

cessidades das funções do governo, daí não poder ser dúbias ou mesmo 

imprecisas”. (LIMA, 2002, p. 24)

Previsão de receita e fixação de despesa. É tudo o que a Lei Orçamen-
tária Anual pode tratar. De acordo com o artigo 165, §8°, da Constituição 

Federal, não poderá a LOA conter assunto que seja estranho a isso, não se 

incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplemen-

tares (tratado anteriormente) e contratação de operações de crédito, ainda 

que por antecipação de receita.

§8º - A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão 

da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autori-

zação para abertura de créditos suplementares e contratação de opera-

ções de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

Há um impedimento para a inclusão na Lei Orçamentária Anual. Investimen-

to com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no 

Plano Plurianual não poderá ser incluído, conforme determinam a LRF (art. 

5°, §5°) e a Constituição Federal (art. 167, §1°).

Art. 5°.

§5° A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com 

duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no 

plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme dis-

posto no §1° do art. 167 da Constituição.
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Art. 167.

§1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício fi-

nanceiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou 

sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.

Se o investimento não estiver contido no Plano Plurianual, deixa de ser in-

cluído, portanto, na Lei Orçamentária Anual. E, se não constar da LOA, o 

programa ou projeto não pode iniciar (art. 167, I, CF).

O artigo 167 da Constituição Federal aponta outras vedações. Vejamos:

Art. 167. São vedados:

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamen-

tária anual;

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 

excedam os créditos orçamentários ou adicionais;

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante 

das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante crédi-

tos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados 

pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 

ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos 

a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para 

as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desen-

volvimento do ensino e para realização de atividades da adminis-

tração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 

198, §2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de 

crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, §8º, bem 

como o disposto no §4º deste artigo;

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia auto-

rização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos 

de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para 

outro, sem prévia autorização legislativa;
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VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos 

dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessida-

de ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos 

mencionados no art. 165, §5º;

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia auto-

rização legislativa.

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de emprés-

timos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal 

e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de des-

pesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Dis-

trito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional  

nº 19, de 1998)

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais 

de que trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas dis-

tintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201.

A vedação estatuída pelo inciso IV, que fala da não vinculação do produto de 

impostos a órgão, fundo ou despesa, encontra fundamento na própria natu-

reza de impostos, que são tributos não vinculados. O produto da arrecada-

ção de impostos é destinado ao Poder Público que passa a ter a liberdade de 

escolher onde e como investir, respeitados os limites legais. Outros tributos 

são vinculados, diferentemente dos impostos, por exemplo, as taxas. 

Mesmo assim, essa regra comporta exceções previstas pelo próprio inciso IV, 

e pelo artigo 167, §4°, da Constituição Federal.

§4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos im-

postos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que 

tratam os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de ga-

rantia ou contragarantia à União e para pagamento de débitos para 

com esta.
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Por fim, anote-se que as despesas do Banco Central do Brasil relativas a 

pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados 

a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos integrarão as 

despesas da União Federal, conforme artigo 5°, §6°, da Lei de Responsa-

bilidade Fiscal. 

O resultado positivo do Banco Central do Brasil constituirá receita do Tesou-

ro Nacional, enquanto que o negativo, obrigação deste, segundo dispõe o 

artigo 7° da LRF.

Art. 7° O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a cons-

tituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, 

e será transferido até o décimo dia útil subsequente à aprovação dos 

balanços semestrais.

§1° O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com 

o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica 

no orçamento.

§2° O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco 

Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em 

que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União.

§3° Os balanços trimestrais do Banco Central do Brasil conterão notas 

explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do 

Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabi-

lidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União.

Você sabia?

A Lei Ordinária de Curitiba n° 13546 de 01/07/2010 estabeleceu as 

diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2011. Nela 

estava previsto, por exemplo, que o desconto para pagamento integral e 

à vista do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, 

da Taxa de Coleta de Lixo e do Imposto sobre Serviços dos Autônomos e 

Sociedades de Profissionais - ISS Fixo, no exercício de 2011, por ato do 

Poder Executivo, não poderia ser superior a 10%.
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Atividade de aprendizagem
1. Para relembrar e responder!

 Pesquise na disciplina de Noções de Direito Tributário e responda: O que 

são tributos? Quais são as espécies tributárias?
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Aula 7 –  Receita Pública

Nesta aula e nas seguintes, serão analisados dois elementos es-

senciais para a gestão fiscal, a receita e a despesa pública, as 

quais precisam se equilibrar.

Figura 7.1: Moeda 
Fonte: http://blogs.diariodepernambuco.com.br

7.1 Receitas
A principal receita do ente da federação advém do recolhimento dos 
tributos. Por essa razão, a instituição, previsão e arrecadação de to-
dos os tributos pelo ente da federação são preponderantes para a 
responsabilidade na gestão fiscal. A instituição, previsão e arrecada-
ção são chamadas de fases da receita.

Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na ges-

tão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tribu-

tos da competência constitucional do ente da Federação.

Ao mencionar efetiva arrecadação, pretende o legislador se referir ao ingres-

so do valor, do numerário nos cofres públicos. Deve haver disponibilidade 

imediata. Ainda, por tributos, compreendem-se todas as suas espécies, quais 

sejam, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsó-

rios e contribuições.

A inobservância dessa determinação impede que o ente receba transferên-

cias voluntárias, que são aquelas que não decorrem da Constituição Federal 

nem da lei. Trata-se de auxílio ou assistência financeira prestada a outro ente 

da federação.



As previsões de receita serão acompanhadas de demonstrativo de sua evo-

lução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que 

se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas, conforme 

artigo 12.

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, 

considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do ín-

dice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator 

relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução 

nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que 

se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.

Uma vez apresentada a previsão de receita, esta somente poderá ser altera-

da, reestimada, pelo Poder Legislativo se houver erro ou omissão de ordem 

técnica ou legal, isto é, a regra geral é a de que a reestimativa da receita 

seja vedada.

Na previsão de receita, calculam-se as receitas de operações de crédito, as 

quais são contraídas para financiar despesas de capital. Dessa forma, a pri-

meira (receitas de operações de crédito) não poderá ser superior à segunda 

(despesas de capital).

§2° O montante previsto para as receitas de operações de crédito não 

poderá ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto 

de lei orçamentária.

Os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclu-

sive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo serão dispo-

nibilizadas pelo Poder Executivo aos demais Poderes e ao Ministério Público 

até trinta dias antes do prazo fatal para o encaminhamento das propostas 

orçamentárias. Esse é o texto do artigo 11, §3°, da LRF:

§3° O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais 

Poderes e do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo 

final para encaminhamento de suas propostas orçamentárias, os estu-

dos e as estimativas das receitas para o exercício subsequente, inclusive 

da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.

“Somente o órgão fazendário tem conhecimento da arrecadação e do reco-

lhimento das receitas públicas, podendo com precisão fazer-lhes as previsões 

Lei de Responsabilidade Fiscale-Tec Brasil 48



e projeções, o que não ocorre com os demais Poderes e o Ministério Públi-

co”. (LIMA, 2002, p. 40)

Como se verifica pelo exposto até aqui, o recolhimento dos tributos é 
essencial ao funcionamento do ente federativo. Não à toa dedica-se 

tanta atenção à arrecadação. Justamente por isso, dispôs o legislador, no 

artigo 13 da LRF que:

Art. 13. No prazo previsto no art. 8°, as receitas previstas serão des-

dobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, 

com a especificação, em separado, quando cabível, das medidas de 

combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de ações 

ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do 

montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.

Metas bimestrais de arrecadação, medidas de combate à evasão e à sonega-

ção, cobrança da dívida ativa e controle da evolução do montante de crédito 

tributário cobrado. Isso tudo somado ao fato de ter sido a administração tri-

butária elevada ao nível de atividade essencial ao funcionamento do Estado, 

consoante determina o artigo 37, XXII, da Constituição Federal.

Art. 37.

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do 

Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos 

prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma 

integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de infor-

mações fiscais, na forma da lei ou convênio.

Você Sabia?

Os entes da federação têm obtido uma arrecadação (receita) cada vez 

maior, como muito se divulga, não somente pelo aumento de tributos, 

mas especialmente pela maior fiscalização e avanço nas formas de co-

brança, dificultando cada vez mais para aqueles que pretendem sonegar. 

O combate à sonegação, com práticas bastante modernas, como a nota 

fiscal eletrônica, os supercomputadores à disposição da receita, levando 

os contribuintes à malha fina, bem como as facilidades da cobrança judi-

cial, visa justamente o incremento da receita.

e-Tec BrasilAula 7 – Receita Pública 49



Atividade de aprendizagem
1. Para relembrar e anotar!

 Pesquisa na disciplina de Orçamento Público os estágios da Receita Públi-

ca e a faça suas anotações.
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Aula 8 –  Renúncia de Receita

Diante da importância da receita aos cofres públicos, deve-se tra-

balhar com cuidado a ideia de sua renúncia (renúncia de receita).

Figura 8.1: Isenção de IPI para automóveis e eletro domésticos: 
renúncia fiscal 
Fontes: http://www.mundodastribos.com/ http://agenciabrasil.ebc.com.br/sites / 
http://noticias.r7.com

Segundo o artigo 14, a concessão ou ampliação de incentivo deve estar pre-

vista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e ser acompanhada de estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que iniciou sua vigência e 

nos dois seguintes. Além disso, é preciso atender ao menos uma das condi-

ções estabelecidas pelos incisos do mesmo artigo.

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada 

na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de 

que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo pró-

prio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período men-

cionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo ou contribuição.



O objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal é dificultar a renúncia de 
receita, garantindo, assim, maior nível de arrecadação, “eliminando 
a pressão dos contribuintes que visam obter benefícios fiscais sobre 
o Executivo, e impondo restrições à guerra fiscal entre Municípios” 

(KHAIR, 2000, p. 28). Pode-se dizer mais: entre Estados também.

A renúncia de receita ocorre mediante anistia, remissão, subsídio, crédito 

presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alí-

quota ou modificação de base de cálculo que implique redução discrimina-

da de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a 

tratamento diferenciado.

Seguindo este raciocínio, verifica-se que anistia é “a exclusão do cré-

dito tributário relativo a penalidades pecuniárias”, enquanto que a re-

missão “abrange todo o crédito tributário, constituído já; abrange o 

tributo e as penalidades”. (MACHADO, 2006, p. 248)

Por sua vez, subsídio “é o socorro ou a ajuda financeira prestadas a 

qualquer contribuinte; crédito presumido é aquele ato que permite 

que o contribuinte pague o tributo por um valor estimado, que, nem 

quase sempre, corresponde à realidade; isenção em caráter geral é 

a não-incidência de imposto sobre determinada pessoa, produto ou 

mercadoria, constituindo-se em fato não gerador do imposto e os de-

mais casos em que haja alteração de alíquota ou modificação de base 

de cálculo”. (CRUZ, 2001, p. 43)

A lei prevê duas situações que não se enquadram como renúncia de recei-

ta, muito embora possam representar menor arrecadação. A primeira é a 

alteração da alíquota de alguns impostos, e a segunda é o cancelamento de 

débitos considerados menores.

§3° O disposto neste artigo não se aplica:

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV 

e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu §1°;

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos res-

pectivos custos de cobrança.

Os impostos de importação de produtos estrangeiros (II), exportação, para o 

exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados (IE), produtos industriali-

zados (IPI) e operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 

valores mobiliários (IOF) são aqueles que poderão ser alterados pelo Poder 

Executivo sem que isso represente renúncia de receita.
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No que se refere ao cancelamento de débito, a razão posta pela norma é 

que o custo para a cobrança ultrapassa o próprio montante. Não justifica, 

portanto, realizar a cobrança, considerando-se o custo-benefício.

Atividade de aprendizagem
1. Reflita e responda!

 A isenção de IPI concedida pelo governo para materiais de construção, 

veículos e eletrodomésticos se enquadram como renúncia de receita? 

Para isso ocorrer, deveria o governo aumentar outro tributo para com-

pensar essa perda de arrecadação? Justifique a sua resposta.
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Aula 9 –  Despesa Pública

A despesa pública deve respeitar certas condições para ser tida 

por regular e, consequentemente, ser autorizada. Esse será o 

assunta da aula de hoje. 

9.1 Regularidade da despesa pública
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao 

patrimônio público a geração de despesa ou assunção de obrigação 

que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.

Saúde

Educação

Segurança

Figura 9.1: Despesa Pública
Fonte: http://www.educacaofiscal.rs.gov.br

Ela deve ser acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-finan-

ceiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, 

bem como de declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem 

adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e com-

patibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governa-

mental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 

deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequa-

ção orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compati-

bilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.



Sem o preenchimento desses requisitos, não se pode realizar, segun-
do prescrito pelo artigo 16, §4°, da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução 
de obras, nem a desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o 
§3° do art. 182 da Constituição.

Art. 16.

§4° As normas do caput constituem condição prévia para:

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução 

de obras;

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 

182 da Constituição.

Art. 182.

§3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e 

justa indenização em dinheiro.

A própria LRF explica o que é considerado adequação à Lei Orçamentária 

Anual e compatibilidade com o PPA e a LDO. Veja-se o que dispõem os inci-

sos I e II do §1° do artigo 16:

§1° Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de do-

tação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito ge-

nérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, 

realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam 

ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentá-

rias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, priorida-

des e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de 

suas disposições.

Pela simples leitura, verifica-se que despesa possui limite, deve respeitar 
parâmetros estabelecidos em lei e segue plano de metas e diretrizes.

Frise-se que a estimativa do impacto orçamentário-financeiro será acompa-

nhada das premissas e metodologia de cálculo utilizado, e a despesa consi-

derada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamen-

tárias, não precisará ser acompanhada de estimativa, nem declaração.
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A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010 considerava des-

pesa irrelevante aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os 

limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993.

Art. 24. É dispensável a licitação:

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso I do artigo anterior, 

desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou 

ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que 

possam ser realizadas conjunta e concomitantemente;

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do 

limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo anterior e para aliena-

ções, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas 

de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa 

ser realizada de uma só vez.

Logo, são irrelevantes as despesas de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 
e R$ 8.000,00 (oito mil reais), respectivamente.

Como dito anteriormente, quando se tratou da Lei Orçamentária Anual, 

determinou-se que esta deveria ser acompanhada de medidas de compen-

sação ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 5°, 

II, LRF). Mas, o que seriam essas despesas?

A resposta está no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa cor-

rente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo norma-

tivo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um 

período superior a dois exercícios.

Então, despesa obrigatória de caráter continuado é aquela cuja exe-
cução se estenda por mais de dois exercícios. Necessário que decorra de 

lei, medida provisória ou ato administrativo normativo.

Como esperado, para essa despesa deverá também ser apresentada a esti-

mativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar 

em vigor e nos dois subsequentes, assim como demonstrada a origem dos 

recursos para seu custeio.
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Ainda, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada 

ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no Anexo 

de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, devendo seus efeitos 

financeiros, nos períodos seguintes, serem compensados pelo aumento per-

manente de receita ou pela redução permanente de despesa. Sem o atendi-

mento desse requisito, não será executada a despesa. O objetivo é sempre o 

equilíbrio das contas públicas.

Esclareça-se que aumento permanente de receita é o proveniente da ele-

vação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 

tributo ou contribuição, ao passo que aumento de despesa é a prorrogação 

daquela (despesa) criada por prazo determinado.

Há exceção, no entanto, à regra contida acima. De acordo com o artigo 17, 

§6°, da LRF, não será necessária a apresentação de estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro quando a despesa for destinada ao serviço da dívi-

da, nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso 

X do art. 37 da Constituição.

Art. 17.

§6° O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço 

da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que 

trata o inciso X do art. 37 da Constituição.

Art. 37.

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o §4º 

do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

De acordo com o §1° do artigo 1° da LRF, há limites e condições no que tange 

a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social 

e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por 

antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar.

Vejamos o parecer dos estudiosos Manuel Messias Pereira Lima e Ana Luiza 

Pereira Lima sobre o assunto:

“esses os diversos matizes de que se reveste a despesa pública: renún-

cia de receitas são as isenções concedidas nas mais diversas leis e que, 

em passado não muito distante, eram quantificadas em dinheiro, para 

justificar o que se estava deixando de arrecadar com essa renúncia; as 
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despesas com pessoal são o grande tormento por que passam os go-

vernantes, herdeiros que são de governos anteriores da massa de ser-

vidores admitidos, na maioria das vezes, antes de 1988 e, até mesmo, 

já em vigor a atual Carta Política, sem concurso público, ao talante do 

governante; seguridade social são despesas, outrossim, com pessoal, 

só que de inativos e pensionistas, daí a existência de um orçamento 

próprio para a seguridade social”. (LIMA, 2002, p. 05)

Como visto anteriormente, a renúncia de receita significa, obviamente, menos 

receita. Consequentemente, menos receita indica menor possibilidade de fa-

zer frente às despesas. Por isso, para tal renúncia, há limite estabelecido.

Atividades de aprendizagem
1. Reflita e responda! 

 Deve ser apresentada uma forma de compensar uma obrigação (despe-

sa) de caráter continuado assumida pelo ente federativo, quando esta 

não decorre de lei? Justifique sua resposta.

2. Para relembrar e anotar!

 Pesquisa na disciplina de Orçamento Público os estágios da Despesa Pú-

blica e a faça suas anotações.
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Aula 10 –  Despesas com pessoal e com 
seguridade social

Despesas com pessoal e com seguridade social quer dizer os 

gastos com os servidores públicos em atividade, bem como com 

aqueles inativos, ou seja, aposentados e pensionistas. Esse será 

o assunto da nossa aula hoje.

10.1  Limites de gastos com pessoal  
ativo e inativo

Os gastos com os servidores públicos em atividade, bem como com aqueles 

inativos (aposentados e pensionistas), também há limite de gastos. A LRF 

trata dessas despesas em seus artigos 18 e seguintes.

Figura 10.1: Despesa com pessoal
Fonte: http://www.mcampos.br

Figura 10.2: Despesas com seguridade social
Fonte: http://guiadodinheiro.powerminas.com

Conforme o artigo 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal, entende-se como 
despesa total com pessoal o somatório dos gastos do ente da Federa-
ção com os ativos, os inativos e os pensionistas.

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como des-

pesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação 

com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos ele-

tivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de 

Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos 

e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais 

e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência.



A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês 

em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o 

regime de competência.

O regime contábil adotado pela lei é o de competência (art. 18, §2°, 

parte final).

§2° A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realiza-

da no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, 

adotando-se o regime de competência.

Regime de competência se verifica “quando, na apuração dos resultados do 

exercício, são consideradas as receitas e despesas nas datas a que se referi-

rem, independentemente de seus recebimentos ou pagamentos”. (NEVES, 

2000, p. 23)

Não se pode comprometer a receita pública arrecadada com o pagamento 

de pessoal, uma vez que não restará suficiente para a execução dos serviços 

públicos necessários. Trata-se de comando constitucional, senão vejamos:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites es-

tabelecidos em lei complementar.

A lei complementar comentada pelo artigo 169 é justamente a Lei de Res-

ponsabilidade Fiscal, que, no seu artigo 19, estabelece os limites para a 

União Federal, os Estados e os Municípios.

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, 

a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada 

ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita cor-

rente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinquenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

No entanto, não são todas as despesas que são computadas no cálculo. 
Indenização por demissão de servidores ou empregados e a despesa 
para a convocação extraordinária do Congresso Nacional, em caso de 
urgência ou interesse público relevante (art. 57, §6°, II, da Constitui-
ção Federal), não são incluídos no cômputo.
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Art. 19.

§1° Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, 

não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do §6° do art. 57 da 

Constituição;

IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período ante-

rior ao da apuração a que se refere o §2° do art. 18;

V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Ro-

raima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos 

incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda 

Constitucional n° 19;

VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custe-

adas por recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o §9° do art. 201 da Cons-

tituição.

As despesas com pessoal decorrentes de decisões judiciais não serão incluí-

das no limite do respectivo Poder ou órgão.

A esse respeito, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça, em casos re-

centemente julgados pela 5ª Turma, in verbis:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. 

CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO 

RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

1. Apesar da Assembléia Legislativa de Minas Gerais reconhecer o direito 

dos servidores à diferença salarial decorrente da conversão da moeda em 

URV, ela exige a realização de acordo extrajudicial, condicionada à concor-

dância com a forma de pagamento e o valor do débito. 

2. Está caracterizado o interesse de agir da parte que faz a opção de não 

celebrar o acordo oferecido, por rejeitar os valores oferecidos pela Admi-

nistração. 
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3. A Lei de Responsabilidade Fiscal não é óbice para o reconhecimento de 

direito relativo aos vencimentos de servidor público, porquanto excetua, 

no art. 19, § 1º, dos limites determinados para gasto com pessoal as des-

pesas correntes de decisão judicial.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no Ag 1215445/MG. Relator Ministro Jorge Mussi. Órgão 

Julgador Quinta Turma. Data do Julgamento 02/03/2010. Data da Publi-

cação/Fonte DJe 29/03/2010)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR 

PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 

68/92 DO ESTADO DE RONDÔNIA. PAGAMENTO. RECUSA. 

LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

INAPLICABILIDADE. ART. 19, § 1º, INCISO IV, DA LRF.

I – Conforme entendimento já esposado por este c. STJ, o art. 100 da 

Lei Complementar Estadual nº 68/92 assegurava ao servidor público do 

Estado de Rondônia, investido em cargo em comissão ou função gratifi-

cada por período superior a 5 (cinco) anos, a incorporação – a título de 

vantagem pessoal, e à razão de 1/5 (um quinto) por ano subsequente 

de exercício – da diferença entre o vencimento básico do cargo efetivo e 

a remuneração do cargo comissionado. Precedente: RMS 21.570/RO, 5ª 

Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 22/10/2007.

II - A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, fixando limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito 

dos servidores públicos de perceber vantagem legitimamente assegurada 

por lei. Precedentes deste e. Superior Tribunal de Justiça e do c. Supremo 

Tribunal Federal. Recurso ordinário provido.

(STJ - RMS 30428/RO. Relator Ministro Felix Fischer. Órgão Julgador Quinta Turma. Data do Julgamento 23/02/2010. 
Data da Publicação/Fonte DJe 15/03/2010)

Por órgão, deve-se entender o Ministério Público, as respectivas casas e o 

Tribunal de Contas da União, no Poder Legislativo Federal, a Assembleia 

Legislativa e os Tribunais de Contas, no Poder Legislativo Estadual, a Câmara 

Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, no Poder Legislativo do 
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Distrito Federal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Municí-

pio, quando houver, no Poder Legislativo Municipal, e os Tribunais Federais 

e Estaduais, relativamente ao Poder Judiciário.

Art. 20.

§2° Para efeito deste artigo entende-se como órgão:

I - o Ministério Público;

II - no Poder Legislativo:

a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União;

b) Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas;

c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do 

Distrito Federal; 

d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Mu-

nicípio, quando houver; 

III - no Poder Judiciário:

a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição;

b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver.

O artigo 20, por sua vez, detalha pouco mais a repartição dos limites globais 

de despesas com pessoal nas esferas federal, estadual e municipal.

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder 

os seguintes percentuais:

I - na esfera federal:

a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, 

incluído o Tribunal de Contas da União;

b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Execu-

tivo, destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal 

decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Cons-

tituição e o art. 31 da Emenda Constitucional n° 19, repartidos de 

forma proporcional à média das despesas relativas a cada um destes 

dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos 

três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação 

desta Lei Complementar;

d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União;

II - na esfera estadual:

a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas 

do Estado;
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b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo;

d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados;

III - na esfera municipal:

a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas 

do Município, quando houver;

b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

De forma resumida, pode ser colocado da seguinte forma:

FEDERAL     PERCENTUAIS %
Legislativo, inclusive Tribunal de Contas da União .................... 2,5

Judiciário .............................................................................. 6

Executivo .............................................................................. 40,9

Ministério Público da União .................................................. 0,6

TOTAL ................................................................................. 50

ESTADUAL
Legislativo, inclusive Tribunal de Contas do Estado ................ 3

Judiciário .............................................................................. 6

Executivo .............................................................................. 49

Ministério Público do Estado ................................................. 2

TOTAL ................................................................................. 60

MUNICIPAL
Legislativo, inclusive Tribunal de Contas do Município ........... 6

Executivo .............................................................................. 54

TOTAL ................................................................................. 60

Verifica-se que como o Município não tem de manter o Ministério Público 

nem o Poder Judiciário, ele utiliza quase totalmente a verba destinada ao 

pagamento de pessoal com o Poder Executivo. E, na verdade, nem poderia 

ser diferente, porque o Poder Legislativo Municipal é bastante menos atu-

ante que os demais entes da federação, até porque a reserva legal para o 

Município é bastante reduzida.
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Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios (não confun-

dir com o Tribunal de Contas de um determinado Município), os percentuais 

definidos nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso II do artigo 20 (posto acima) serão, 

respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4%, ou seja, 3,4% para o Po-

der Legislativo do Estado, incluindo o Tribunal de Contas do Estado, e 48,6% 

para o Poder Executivo Estadual.

Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites são repartidos 

entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pesso-

al, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios 

financeiros imediatamente anteriores ao da publicação da LRF.

Observa-se que a regra, por permanente, pressupõe: atualização mo-

netária de valores no tempo, a receita corrente líquida (conceito e co-

nhecimento de sua arrecadação), informação do Executivo sobre a re-

alização da receita corrente, para apuração da corrente líquida. (LIMA, 

2002, p. 61)

Nos termos do artigo 24 da LRF, é proibida a criação, majoração ou extensão 

de benefício ou serviço relativo à seguridade social sem a indicação da fonte 

de custeio. Essa norma é repetição do artigo 195, §5°, da Constituição Federal.

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social po-

derá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de 

custeio total, nos termos do §5° do art. 195 da Constituição, atendidas 

ainda as exigências do art. 17.

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, 

de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos pro-

venientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

§5º - Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser cria-

do, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.

Portanto, para o aumento de despesas com a seguridade social, deverá ha-

ver a respectiva fonte de receita, bem como a estimativa do impacto orça-

mentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subsequentes, e a comprovação de que a despesa criada ou aumentada não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas no Anexo de Metas Fiscais da 

Lei de Diretrizes Orçamentárias.

e-Tec BrasilAula 10 – Despesas com pessoal e com seguridade social 67



A comprovação da despesa criada ou aumentada é dispensada em determi-

nados casos.

Art. 24.

§1° É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de 

despesa decorrente de:

I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação 

prevista na legislação pertinente;

II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;

III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar 

o seu valor real.

§2° O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, 

previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores 

públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.

Atividade de aprendizagem
1. Reflita e responda!

 É correto afirmar que a indenização pela demissão de servidores ou em-

pregados faz com que se aumente a despesa do ente federativo endi-

vidado e, consequentemente, deixe de ser uma medida a ser adotada? 

Justifique sua resposta.
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Aula 11 –  Mecanismo de controle das 
despesas com pessoal

Nesta aula, você conhecerá as atitudes que devem ser tomadas, 

quando os limites de gastos com pessoal não é atingido. 

Figura 11.1: Controle de despesa 
com pessoal
Fonte: rmsant.blogspot.com

A Lei de Responsabilidade Fiscal representa um verdadeiro controle de gas-

tos públicos, como muitas vezes dito neste trabalho. E não seria respeitado 

se não impusesse alguns mecanismos para regular o ato quando este não 

atende seus ditames.

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da des-

pesa com pessoal e não atenda:

I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto 

no inciso XIII do art. 37 e no §1° do art. 169 da Constituição;

II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pes-

soal inativo.

Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte 

aumento da despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias 

anteriores ao final do mandato do titular do respectivo Poder ou órgão 

referido no art. 20.

O artigo 21 exerce um desses controles. Torna nulo de pleno direito o ato 
que provoque aumento de despesa com pessoal, que não respeite o 
limite estabelecido e que não atenda aos requisitos legais.



Esse é o principal controle na questão de despesas com pessoal. Isso porque, 

uma vez desobedecido qualquer dos elementos necessários, como o limite 

de despesas, o ato deixa de produzir efeito e é considerado nulo, evitando, 

com isso, um prejuízo maior à sociedade.

Segundo a LRF, a verificação do cumprimento dos limites da despesa com 

pessoal será realizada ao final de cada quadrimestre, e, caso constatado que 

a despesa total com pessoal exceder a 95% do total permitido, não poderá o 

Poder ou órgão conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação, criar 

cargo, emprego ou função, alterar estrutura de carreira, dar provimento de 

cargos públicos, contratar pessoal, e, nem mesmo, contratar hora extra.

Art. 22.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (no-

venta e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão 

referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remu-

neração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou 

de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no 

inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a 

qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 

falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso  

II do §6° do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de 

diretrizes orçamentárias.

Ainda, se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite previsto pelo ar-

tigo 20 da lei deverá o percentual excedente ser eliminado nos dois quadri-

mestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro deles.

A forma como os entes federativos reduzirão as despesas são as se-
guintes: (a) redução em pelo menos vinte por cento das despesas 
com cargos em comissão e funções de confiança; (b) exoneração dos 
servidores não estáveis; (c) exoneração de servidores estáveis (caso 
extremo).
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Art. 169.

§3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste ar-

tigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as 

seguintes providências:

I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos 

em comissão e funções de confiança;

II - exoneração dos servidores não estáveis.

§4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não fo-

rem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei 

complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder 

o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes 

especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa 

objeto da redução de pessoal.

Figura 11.2 Corte de gastos 
Fonte: http://www.reinaldoferreira.com.br/

No caso da redução das despesas com cargos em comissão e funções de 

confiança, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos 

e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. Ainda, é fa-

cultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos 

vencimentos à nova carga horária (a aplicação dessa faculdade encontra-se 

suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal – ADIN 2.238-5)

Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o exces-

so, o ente não poderá, conforme artigo 23, §3°, da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, receber transferências voluntárias, obter garantia direta ou indireta de 

outro ente, nem contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao 

refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas 
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com pessoal. Saliente-se que essas restrições aplicam-se imediatamente se a 

despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do últi-

mo ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão.

O que não se pode admitir é a utilização da presente lei como escudo 

do governante politiqueiro, citando-se, apenas a título de ilustração, 

aqueles prefeitos e governadores que se escondem sob a proteção da 

Lei de Responsabilidade Fiscal para sonegar aumento a servidores pú-

blicos ou até mesmo descumprir decisões judiciais. A lei não proíbe 

aumento de servidor, senão gastos inúteis, como, v.g., despesas com 

propaganda e publicidade que podem ser desnecessárias, vistosas e 

voltadas ao culto da personalidade. O que a lei tenta é inibir a corrup-

ção que grassa no serviço público, seja através de superfaturamentos, 

seja através de tráfico de influência e peitas diretas, mediante suborno; 

desvio de recursos e outros expedientes. (LIMA, 2002, p. 71)

Há muito tempo, o Poder Judiciário vem enfrentando situações de gestores 

públicos que buscam interpretar a LRF de modo a evitar, injustificadamente, 

o cumprimento de obrigações certas. O Superior Tribunal de Justiça, em jul-

gamento ocorrido em 2009, decidiu da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

ATUALIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. 

INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA N.º 284 DO  

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 
Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com 
pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para 
elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já 
assegurada por lei. Precedentes.

2. Não há como admitir a alegada divergência jurisprudencial ante a au-
sência de similitude fática entre o aresto vergastado e os acórdãos apon-
tados paradigmas. Descumpridas, portanto, as exigências do art. 541, pa-
rágrafo único, do Código de Processo Civil, e do art. 255 do Regimento 
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não comporta conhecimento o 
recurso especial interposto pela alínea c, incidindo, na espécie, o óbice da 
Súmula n.º 284 do Supremo Tribunal Federal.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - REsp 726772/PB. Relatora Ministra Laurita Vaz. Órgão Julgador Quinta Turma. Data do Julgamento 26/05/2009. 

Data da Publicação/Fonte DJe 15/06/2009)
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Atividade de aprendizagem
1. Para refletir e responder!

 Poderia um determinado Estado com despesa total com pessoal acima de 

95% do total permitido exonerar servidores com baixo rendimento em 

suas funções e contratar novos servidores, desde que estes se submetam 

a concurso público? Justifique.
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Aula 12 –  Transferências voluntárias 
entre os entes federativos

Nesta aula vamos entender o que são, e como se dão as transfe-

rências voluntárias entre os membros da federação.

12.1 Transferências voluntárias
Entende-se por transferência voluntária a entrega de recursos corren-
tes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, 
auxílio ou assistência financeira, que não decorra de determinação 
constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. 

Esse conceito consta do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Figura 12.1: Transferência Voluntária
Fonte: http://www.esmeraldanoticias.com.br

Detalhe: recursos correntes ou de capital. O primeiro é definido pela Lei 

n° 4.320/64, artigo 12, §2°, como as dotações para despesas as quais não 

corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para con-

tribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras enti-

dades de direito público ou privado. Já o segundo (despesas de capital) é tra-

tado pelo §6° do mesmo artigo daquela lei, definindo como dotações para 

investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público 

ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta 

em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribui-

ções, segundo derivem diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especial-

mente anterior, bem como as dotações para amortização da dívida pública.

Analisando-se ambos os conceitos verifica-se algo em comum: não se exige 
contraprestação direta em bens ou serviços.



Sendo assim, conclui-se que transferência voluntária é verdadeira-
mente um auxilio, uma cooperação, uma assistência financeira de um 
ente a outro, sem que, para tanto, seja exigido contraprestação dire-
ta em bens ou serviços.

Para a realização da transferência voluntária, deve haver dotação orçamentá-

ria específica e comprovação pelo beneficiário de que se acha em dia quanto 

ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente 

transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anterior-

mente dele recebidos. Ainda, deve o beneficiário demonstrar o cumprimen-

to dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde, a observância 

dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações de crédito, 

inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de des-

pesa total com pessoal, e, por fim, previsão orçamentária de contrapartida.

§1° São exigências para a realização de transferência voluntária, além 

das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias:

I - existência de dotação específica;

II - (VETADO)

III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;

IV - comprovação, por parte do beneficiário, de:

a) que se acha em dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos 

e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à 

prestação de contas de recursos anteriormente dele recebidos;

b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à 

saúde;

c) observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de ope-

rações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em 

Restos a Pagar e de despesa total com pessoal;

d) previsão orçamentária de contrapartida.

Em uma ação judicial recentemente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

esse tribunal reconheceu ter havido descumprimento dos limites estipulados 

pela alínea ‘c’ acima exposta (observância dos limites das dívidas consolidada 

e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 

de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com pessoal). Entretanto, 

de forma bastante coerente, soube separar os atos das gestões anterior e a 

atual, reconhecendo que a falha ocorreu naquela e não nessa, possibilitan-

do, assim, que essa recebesse a transferência voluntária. Vejamos:
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ADMINISTRATIVO – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – NÃO-

ALIMENTAÇÃO DO CAUC PELA RECORRIDA – BLOQUEIO DE REPASSE 

DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS – INADIMPLÊNCIA OCASIONADA POR 

MÁ GESTÃO DE PREFEITO ANTERIOR – PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO 

GESTOR ATUAL.

1. A transferência voluntária, que se caracteriza pelo repasse, a cargo da 

CEF, das verbas provenientes da União impõe, dentre as inúmeras exigên-

cias, estar a municipalidade em dia com as suas obrigações.

2. Descumprimento da exigência consistente na declaração de 
atendimento dos limites definidos pelo art. 25, § 1º, IV, alínea “c”, 
da Lei Complementar n. 101/2000.

3. A nova administração, que tomou todas as providências cabíveis 
para a regularização da situação, não pode ser penalizada. Agravo 
regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp 1087465/SC. Relator Ministro Humberto Martins. Órgão Julgador Segunda Turma. Data do 
Julgamento 25/08/2009. Data da Publicação/Fonte DJe 16/09/2009)

Em caso semelhante, também foi garantido o direito da atual administração 

de receber as transferências voluntárias.

ADMINISTRATIVO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TRANSFERÊNCIAS 

VOLUNTÁRIAS. REQUISITOS. REPASSE MÍNIMO. GESTÃO PRETÉRITA.

1. O art. 25, § 1º, IV, da LC nº 101/2000 não ampara a recusa do Es-
tado em transferir verbas públicas a determinado Município cuja 
administração passada descumpriu o limite constitucional mínimo 
de aplicação nas áreas de educação e saúde, uma vez que as ir-
regularidades cometidas pelos governantes anteriores não podem 
causar gravames à nova gestão que buscou efetivamente reverter 
a situação ilegal e punir os responsáveis, inclusive com o ofereci-
mento de notitia criminis ao Ministério Público Estadual.

2. Precedente desta Turma: REsp 580.946/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, 

publicado em 15.03.04.

3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp 1027728/ES. Relator Ministro Castro Meira. Órgão Julgador Segunda Turma. Data do Julgamento 
19/03/2009. Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2009)
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A transferência voluntária não poderá servir para o pagamento de 
despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, uma vez que tais despesas devem 
ter sua respectiva fonte de receita, além de que se veda a utilização 
em finalidade diversa da pactuada. Não se pode dar destinação diversa a 

recursos recebidos com destinação específica.

As restrições impostas pela lei impedem as transferências intergover-

namentais sem uma finalidade específica, e sem uma visão de resulta-

do ou benefício visível. Esse procedimento de gestão passa a ter um 

caráter complementar a um projeto ou atividade, não cabendo mais a 

prática das transferências a fundo perdido. (TONET, 2001, p. 53)

Por fim, vale destacar que a sanção prevista pela LRF de suspensão do direi-

to de receber transferências voluntárias encontra exceção. Isso porque, na 

forma do artigo 22, §4°, da Lei de Responsabilidade Fiscal, não se aplica a 

sanção de suspensão de transferência voluntária quando for relativa a ações 

de educação, saúde e assistência social.

Atividade de aprendizagem
1. Refletir e responder!

 Poderia um determinado Município, que opta por não cobrar tributos 

de sua competência, receber transferência voluntária de outro ente para 

fazer frente às suas despesas com pessoal? 
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Aula 13 –  Destinação de recursos 
públicos para o setor privado

O poder público é o agente normativo e regulador da destina-

ção de recursos públicos para o setor privado. Nesta aula vamos 

analisar como a Lei de responsabilidade trata essa destinação.

“O inter-relacionamento entre finanças públicas e privadas confere particu-

lar realce ao papel do poder público como agente normativo e, sobretudo, 

regulador da atividade econômica, nos termos do art. 174, §1°, da Consti-

tuição Federal”. (CRUZ, 2001, p. 99)

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômi-

ca, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, in-

centivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público 

e indicativo para o setor privado.

§1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desen-

volvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará 

os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

13.1  A LRF e a destinação de recursos para 
o setor privado

Diante desse controle, a destinação de recursos para, direta ou indireta-
mente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas 
jurídicas ocorrerá tão somente se autorizada por lei específica, aten-
didas as condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e se estiver prevista no orçamento ou em seus créditos adicio-
nais. É o que diz o artigo 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 26. A destinação de recursos para, direta ou indiretamente, cobrir 

necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas jurídicas deverá 

ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas 

na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em 

seus créditos adicionais.

As exigências previstas, que devem ser cumuladas, não buscam vetar as 

transferências, mas sim discipliná-las. Assim, advindo lei específica autori-

zando a destinação de recursos, tal deve ocorrer, na sequência, na Lei de 



Diretrizes Orçamentárias (LDO) e também na Lei Orçamentária. Pode ocorrer, 

ainda, por meio de crédito adicional.

A determinação é aplicada a toda a administração indireta, inclusive funda-

ções públicas e empresas estatais, exceto, no exercício de suas atribuições 

precípuas, as instituições financeiras e o Banco Central do Brasil.

As formas de destinação de recursos são: a concessão de empréstimos, fi-

nanciamentos e refinanciamentos, inclusive as respectivas prorrogações e 

a composição de dívidas, a concessão de subvenções e a participação em 

constituição ou aumento de capital.

As subvenções são abordadas pela Lei n° 4.320/64, que faz, inclusive, uma 

distinção: (a) subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas 

ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa; (b) 

subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas ou privadas 

de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.

Art. 12.

§3º Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei, as transferên-

cias destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficia-

das, distinguindo-se como:

I - subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou 

privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa;

II - subvenções econômicas, as que se destinem a empresas públicas 

ou privadas de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril.

Os encargos financeiros, comissões e despesas congêneres, na concessão 

de crédito por ente da Federação a pessoa física, ou jurídica que não esteja 

sob seu controle direto ou indireto, não serão inferiores aos definidos em lei 

ou ao custo de captação. Pela lógica, então, se o ente da Federação tiver o 

controle direto ou indireto, os encargos e comissões poderão ser inferiores 

aos definidos em lei ou ao custo de captação.

Com relação a recursos públicos dirigidos a instituições do Sistema 
Financeiro Nacional, no intuito de socorrê-las, somente será possível 
mediante lei específica, nos termos do artigo 28 da LRF, ou seja, a 
regra geral é a de que os recursos públicos não poderão socorrer tais 
instituições, mesmo que haja mudança do controle acionário.
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Art. 28. Salvo mediante lei específica, não poderão ser utilizados recur-

sos públicos, inclusive de operações de crédito, para socorrer institui-

ções do Sistema Financeiro Nacional, ainda que mediante a concessão 

de empréstimos de recuperação ou financiamentos para mudança de 

controle acionário.

O que é permitido pela LRF, no entanto, é a concessão às instituições finan-

ceiras pelo Banco Central do Brasil de operações de redesconto e de emprés-

timos de prazo inferior a trezentos e sessenta dias.

Nas palavras de De Plácido e Silva, redesconto é entendido como:

a operação pela qual o estabelecimento, que é proprietário ou ces-

sionário de títulos de crédito descontados, consegue numerários ou 

fundos pecuniários em outro estabelecimento, com a garantia dos 

mesmos títulos. (SILVA, De Plácido, 2005, p. 1175). 

Já Arnaldo Rizzardo, conceitua o redesconto como:

operação pela qual o banco, não desejando aguardar o vencimento do 

título sobre o qual operou o desconto, para encaixar o seu montante, 

por sua vez, desconta-o junto a outro banco, recuperando o próprio 

capital. Em síntese, vem a ser a operação pela qual o banco pode des-

contar o título que pagou em outro banco. (RIZZARDO, 2006, p. 1408)

Curiosidade!

Houve no Brasil, no início do Pla-

no Real, uma política diferente 

quanto ao socorro de instituições 

financeiras em crise. Surgido em 

1995, o Programa de Estímulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimen-

to do Sistema Financeiro Nacional 

– PROER, que teve por finalidade 

a recuperação instituições finan-

ceiras que estavam com graves 

problemas de caixa. O programa 

destinou bilhões de reais a bancos brasileiros e somente deixou de vigorar 

a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proibiu o aporte de recursos 

públicos em instituições financeiras, salvo quando há lei específica.

Figura 13.1: PROER
Fonte: unhombresincero.com
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Aula 14 –  Dívida e endividamento

O que é Dívida Pública? Foram utilizados alguns termos neste 

trabalho, os quais empregados também na Lei de Responsabili-

dade Fiscal, que podem suscitar dúvidas. Sendo assim, informa-

-se que a própria lei se ocupa de conceituá-los.

14.1 Conceito de dívida pública
Nos termos do artigo 29.

Tem-se que dívida pública consolidada ou fundada é o montante to-
tal, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da 
Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tra-
tados e da realização de operações de crédito, para amortização em 
prazo superior a doze meses (inciso I).

Na dívida pública consolidada da União será incluída a relativa à emissão de 

títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil

Outro caso de dívida consolidada é o do precatório judicial não pago durante 

a execução do orçamento em que houver sido incluído.

Dívida pública mobiliária é a representada por títulos emitidos pela 
União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios 

(inciso II).

Por sua vez, operação de crédito refere-se ao compromisso financeiro 
assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite 
de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de 
valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrenda-
mento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o 
uso de derivativos financeiros (inciso III). 

A operação de crédito é equiparada à assunção, ao reconhecimento ou à 

confissão de dívidas pelo ente da Federação, segundo disciplina o artigo 29, 

§1°, da LRF.



Art. 29.

§1° Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento 

ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do 

cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16.

É preciso dizer, também, que as operações de crédito de prazo inferior a 

doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento integram, tam-

bém, a dívida pública consolidada.

Concessão de garantia é o compromisso de adimplência de obrigação 
financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entida-
de a ele vinculada, enquanto que a operação de refinanciamento da 
dívida mobiliária é conceituada como a emissão de títulos para paga-
mento do principal acrescido da atualização monetária. Lembre que 

essas definições são trazidas pela própria Lei de Responsabilidade Fiscal.

O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao térmi-

no de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, 

somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este 

efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária.

Após a publicação da LRF, dispunha o Presidente da República do prazo de 

noventa dias para submeter uma proposta e um projeto de lei. A proposta, 

dirigida ao Senado Federal, versava sobre limites globais para o montante da 

dívida consolidada da União, Estados e Municípios, enquanto que o projeto 

de lei, encaminhado ao Congresso Nacional, estabelecia limites para o mon-

tante da dívida mobiliária federal.

Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Comple-

mentar, o Presidente da República submeterá ao:

I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da 

dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que 

estabelece o inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limites 

e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo;

II - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o 

montante da dívida mobiliária federal a que se refere o inciso XIV do 

art. 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua ade-

quação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendi-

do o disposto no inciso I do § 1° deste artigo.
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A fixação de limites globais para o montante da dívida consolidada da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é competência 

privativa do Senado Federal, de acordo com o artigo 52, VI, da Constitui-

ção Federal. Mas não é só. Conforme os incisos VII, VIII e IX, compete ao 

Senado Federal também:

Art. 52.

VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para 

o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios;

VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de cré-

dito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo 

Poder Público federal; 

VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da 

União em operações de crédito externo e interno; 

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida 

mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

As propostas deveriam ser acompanhadas de demonstração de que os limi-

tes e condições guardavam coerência com as normas estabelecidas na LRF 

e com os objetivos da política fiscal, de estimativas do impacto da aplicação 

dos limites a cada uma das três esferas de governo, das razões de eventual 

proposição de limites diferenciados por esfera de governo, e, por fim, de 

metodologia de apuração dos resultados primário e nominal.

E como se fixam os limites globais para o montante da dívida?

De acordo com o artigo 30, §3°, da LRF, a fixação se faz por percentual da 

receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente 

a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um 

deles, limites máximos, apurando-se, ao final de cada quadrimestre, o mon-

tante da dívida consolidada a fim de se verificar se tais limites estão sendo 

realmente atendidos.

Os limites ora tratados podem ser alterados pelo Presidente da República, 

ressalvando-se que, casos alterados por conta de instabilidade econômica 

ou alterações nas políticas monetária ou cambial, tais limites poderão ser 

revistos.
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E se os limites forem descumpridos?

Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o res-
pectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele recondu-
zida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em 
pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro. Saliente-se que, 

perdurando o excesso, o ente que nele houver incorrido ficará proibido de 

realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de 

receita, ressalvado o refinanciamento do principal atualizado da dívida mo-

biliária, assim como obterá resultado primário necessário à recondução da 

dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho. 

A suspensão do direito de receber transferências voluntárias também 
pode ocorrer.

§2° Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto per-

durar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferên-

cias voluntárias da União ou do Estado.

A fim de possibilitar um controle por parte de todos, revelando medida de 

transparência, o Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação 

dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mo-

biliária, sendo, também, uma forma de constranger o ente a se adequar aos 

termos da LRF.

Além disso, o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e 

condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Fe-

deração, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente.

Havendo interesse do ente em efetuar tais operações, deverá ele se atentar 

ao artigo 32, §1°, da Lei de Responsabilidade Fiscal e formalizar pedido fun-

damentado em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a 

relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e aten-

dendo as seguintes condições:

I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no 

texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;

II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos pro-

venientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação 

de receita;
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III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;

IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de ope-

ração de crédito externo;

V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição;

VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Com-

plementar.

Mais uma vez se nota a necessidade de fazer constar da lei orçamentária as 

operações que o ente pretende realizar.

O inciso V, exposto nesse quadro, revela na verdade um impedimento ao 

ente, qual seja, a realização de operações de créditos que excedam o mon-

tante das despesas de capital. Nos termos do artigo 167, III, da Constituição 

Federal, é vedada “a realização de operações de créditos que excedam 
o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas me-
diante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, 
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta”.

Por ser muito valiosa para as Finanças Públicas a noção de que a realização 

de operações de créditos é limitada pelo montante das despesas de capital, 

diz-se que ela é uma “regra de ouro”, justamente por se tratar de uma ques-

tão de grande importância.

Em cada exercício financeiro, serão considerados o total dos recursos 
de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital 
executadas, observando-se que não serão computadas nas despesas de 

capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contri-

buinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo 

de competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou 

indireta, do ônus deste. Ainda, se esse empréstimo ou financiamento for 

concedido por instituição financeira controlada pelo ente da Federação, o 

valor da operação será deduzido das despesas de capital.

O Ministério da Fazenda, sem prejuízo das atribuições próprias do Senado 

Federal e do Banco Central do Brasil, efetuará o registro eletrônico cen-

tralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o 
acesso público às informações, que incluirão os encargos e as condições 

de contratação, bem como os saldos atualizados e limites relativos às dívidas 

consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. 

Aqui se verifica, mais uma vez, a intenção da LRF de se divulgar amplamente 

A expressão “regra de ouro” 
revela uma regra, uma definição, 
uma ideia fundamental no 
tema estudado. Trata-se de 
uma expressão que pode ser 
utilizada para qualquer assunto 
(não apenas finanças públicas). 
Basta haver algo de enorme 
importância para que tal seja 
intitulado como regra de ouro. 
Desta forma, tal nomenclatura foi 
usada para designar algo valioso 
para as Finanças Públicas. 
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a situação vivida pelo ente federativo ou órgão, permitindo o acesso pelo 

cidadão interessado, e aumentando, com isso, o controle sobre tais atos. O 
objetivo será sempre o mesmo: a proteção do interesse público.

Ainda sobre a operação de crédito, foi determinado à instituição fi-
nanceira que contratar com o ente da Federação que exija comprova-
ção de que as condições e limites estão sendo atendidos. Frise-se que a 

operação que infringir tais condições e limites, ou seja, que contrariar a LRF, 

será considerada nula, devolvendo-se o valor principal da operação.

As operações de créditos não poderão ser realizadas entre um ente da Fe-

deração e outro (seja diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, 

fundação, empresa estatal dependente ou entidades da administração in-

direta). Essa é uma regra trazida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que, 

como muitas, comporta exceções.

Art. 35.

§1° Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre 

instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas 

entidades da administração indireta, que não se destinem a:

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes;

II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição con-

cedente.

A LRF proíbe, também, a operação de crédito entre uma instituição financei-

ra estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário 

do empréstimo, bem como a emissão de títulos da dívida pública pelo Banco 

Central do Brasil.

Ainda, estão vedados (a) captação de recursos a título de antecipação de re-

ceita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido; 

(b) recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público 

detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a 

voto, salvo lucros e dividendos; (c) assunção direta de compromisso, confis-

são de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercado-

rias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não 

se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes; e (d) assunção 

de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para paga-

mento a posteriori de bens e serviços.
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Operações de crédito por antecipação de receita são permitidas 
pela lei. Destinam-se a atender insuficiência de caixa durante o 
exercício financeiro.

Para que sejam realizadas tais operações, é preciso, no entanto, além de 

atender aos requisitos colocados anteriormente, típicos das operações de 

crédito, que sejam realizadas somente a partir do décimo dia do início do 

exercício, liquidadas com juros e outros encargos incidentes até o dia dez de 

dezembro de cada ano, e, também, limitadas apenas à cobrança da taxa de 

juros da operação, a qual obrigatoriamente deve ser prefixada ou indexada 

à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir.

Essas operações de crédito por antecipação de receita não admitem 
cumulação (para que se pretenda realizar outra, a anterior deve ser 
integralmente resolvida), nem podem ocorrer no último ano de man-
dato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.

Art. 38.

IV - estará proibida:

a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integral-

mente resgatada;

b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito 

Municipal.

Anotações
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Aula 15 –  Restrições e permissões da 
LRF nas operações de créditos

Nesta aula vamos tratar a participação do Banco Central do Bra-

sil nas operações de crédito com os entes da federação. O que 

diz a LRF neste sentido.

15.1 Restrições
A Lei de Responsabilidade Fiscal impõe restrições à participação do 
Banco Central do Brasil nas relações com os entes da Federação. Pri-

meiramente, por ser uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Fa-

zenda, e, como visto antes, os entes não podem realizar entre si a operação 

de crédito, mesmo que por intermédio de autarquias. Ademais, porque o 

artigo 39 da lei veda, senão vejamos:

Art. 39. Nas suas relações com ente da Federação, o Banco Central do 

Brasil está sujeito às vedações constantes do art. 35 e mais às seguintes:

I - compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado, 

ressalvado o disposto no §2° deste artigo;

II - permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição fi-

nanceira ou não, de título da dívida de ente da Federação por título 

da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda, 

a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta;

III - concessão de garantia.

15.2 Permissões
O que permite a lei, contudo, é a compra pelo Banco Central do Brasil de 

títulos emitidos pela União para refinanciar a dívida mobiliária federal que 

estiver vencendo na sua carteira, desde que realizada essa operação à taxa 

média e condições alcançadas no dia, em leilão público (artigo 39, §§2° e 

3°, da LRF). Tais títulos poderão ser negociados pelo Banco Central do Brasil 

com o Tesouro Nacional se for com a intenção de reduzir a dívida mobiliária, 

somente neste caso. Do contrário, fica vedada a aquisição desses títulos pelo 

Tesouro Nacional.



As operações de crédito poderão ser garantidas pelos entes. Estes 
poderão fornecer garantias em operações de crédito internas ou 
externas.

A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia em valor 

igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entida-

de que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às 

entidades por este controladas.

Destaque-se que não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do 

próprio ente. Ainda, a contragarantia exigida pela União a Estado ou Mu-

nicípio, ou pelos Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de 

receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências 

constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e em-

pregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.

Uma vez mais se aborda a questão das transferências constitucionais. Pre-

vistas pelos artigos 157 e seguintes da Constituição Federal, dispõem que:

Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

a) 100% do IR retido na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer 

título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 

mantiverem;

b) 20% do imposto que a União instituir no exercício da competência 

que lhe é atribuída pelo art. 154, I.

Pertencem aos Municípios:

a) 100% do IR retido na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer 

título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 

mantiverem;

b) 50% do ITR, relativamente aos imóveis neles situados, e 100% quan-

do o Município optar por fiscalizar e cobrar o ITR;

c) 50% do IPVA dos veículos automotores licenciados em seus territórios; 

d) 25% do ICMS.
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Percebe-se que Estados e Municípios possuem direito à parcela da ar-
recadação de impostos que não são de sua competência, justamente 
por conta das transferências constitucionais. E não são só as expostas 

no quadro acima, isso porque o artigo 159 da Constituição Federal aumenta 

a lista de transferências.

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos 

de qualquer natureza e sobre produtos industrializados quarenta e 

oito por cento na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Parti-

cipação dos Estados e do Distrito Federal; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Par-

ticipação dos Municípios; 

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao 

setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, atra-

vés de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo 

com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada 

ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Re-

gião, na forma que a lei estabelecer; 

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será 

entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano;

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos indus-

trializados, dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, pro-

porcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos 

industrializados. 

III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no 

domínio econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove 

por cento) para os Estados e o Distrito Federal, distribuídos na for-

ma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso II, c, do 

referido parágrafo.
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Sendo assim, são essas as transferências constitucionais previstas. E, como 
mencionado anteriormente, o produto de tais transferências poderá ser-
vir como contragarantia, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, 
ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos ex-
ternos, a União só prestará garantia a ente que atenda as exigências legais 
para o recebimento de transferências voluntárias.

Por fim, é nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado 
Federal, e é proibida a concessão de garantia pelas entidades da adminis-
tração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder 
garantia, ainda que com recursos de fundos.

Entretanto, não se veda a concessão de garantia por empresa controlada a 
subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas mes-
mas condições, assim como também não se proíbe a concessão de garantia 
por instituição financeira a empresa nacional.

No que se refere a divida e endividamento, cumpre destacar o teor do artigo 
42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O referido artigo versa sobre restos a 
pagar e traz uma nova proibição aos gestores públicos.

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, 

nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação 

de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou 

que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja 

suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão 

considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o 

final do exercício.

Assim, estando nos últimos dois quadrimestres de seu mandato, não 
pode o titular de Poder ou órgão contrair obrigação, a menos que 
possa cumpri-la dentro de seu mandato ou que deixe disponibilidade 
de caixa suficiente para que o próximo gestor possa dar conta no 
exercício seguinte.

A decorrência é que não poderão ser feitos contratos de última hora 

que onerem o próximo mandato, nem deixar restos a pagar que não 

possam ser pagos com recursos do mandato. Essa é uma das mais 

importantes restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, criando limi-

tações de empenho aos prefeitos no último ano de mandato Ela permi-

tirá à nova administração iniciar uma gestão executando o novo plano 

de governo e não esperando um a dois anos para tanto, conforme a 

gravidade da herança financeira deixada. (KHAIR, 2000, p. 43)
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Aula 16 –  Gestão patrimonial e a LRF

Nesta aula vamos tratar da gestão patrimonial. Como a LRF dis-

ciplina a disponibilidade de caixa, a preservação do patrimônio e 

o controle do setor público sobre as empresas.

16.1 Gestão patrimonial 
Compõe a gestão patrimonial a disponibilidade de caixa, a preserva-
ção do patrimônio público e o controle de empresas pelo setor público.

Conforme disciplina o artigo 164, §3°, da Constituição Federal, as dispo-
nibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, 
as dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou 
entidades do Poder Público e das empresas por ele controladas, em 
instituições financeiras oficiais, devendo haver o cuidado para se manter 

as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social, geral e pró-

prio dos servidores públicos em conta separada das demais disponibilidades 

de cada ente e aplicadas nas condições de mercado.

A Lei de Responsabilidade Fiscal veda a aplicação das disponibilidades 
de caixa em títulos da dívida pública estadual e municipal, em ações e 
outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente 
da Federação, bem como em empréstimos, de qualquer natureza, aos 
segurados e ao Poder Público, inclusive a suas empresas controladas.

§2° É vedada a aplicação das disponibilidades de que trata o §1° em:

I - títulos da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações 

e outros papéis relativos às empresas controladas pelo respectivo ente 

da Federação;

II - empréstimos, de qualquer natureza, aos segurados e ao Poder Pú-

blico, inclusive a suas empresas controladas.

No que se refere à preservação do patrimônio público, não se permi-
te a alienação de patrimônio público para, com o produto da venda 
(receita de capital), financiar a despesa corrente, a menos que haja 
lei destinando aos regimes de previdência social, geral e próprio dos 
servidores públicos.



As despesas de conservação do patrimônio público deverão ser contempla-

das pela lei orçamentária e as de créditos adicionais, mesmo que incluam 

novos projetos, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

É nulo de pleno direito o ato de desapropriação de imóvel urbano expedido 

sem a prévia e justa indenização em dinheiro, ou prévio depósito judicial do 

valor da indenização.

Por fim, têm-se as empresas controladas pelo setor público, cujo assunto foi 

visto na aula 02. Empresa controlada é a sociedade cuja maioria do capital 

social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Fede-

ração, ou seja, a empresa controlada representa patrimônio do controlador, 

que é o setor público. Daí o interesse da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

II - empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com 

direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação.

A empresa controlada recebe investimentos do setor público e, consideran-

do os recursos públicos, não pode ter liberdade e autonomia absolutas. Por 

isso, deve estabelecer os objetivos e metas de desempenho; estar previstas 

na Lei Orçamentária Anual (artigo 165, §5°, II, da Constituição Federal), e 

lançar notas explicativas em seus balanços, informando:

Art. 47.

Parágrafo único. A empresa controlada incluirá em seus balanços tri-

mestrais nota explicativa em que informará:

I - fornecimento de bens e serviços ao controlador, com respectivos 

preços e condições, comparando-os com os praticados no mercado;

II - recursos recebidos do controlador, a qualquer título, especificando 

valor, fonte e destinação;

III - venda de bens, prestação de serviços ou concessão de empréstimos 

e financiamentos com preços, taxas, prazos ou condições diferentes 

dos vigentes no mercado.

Controlador é o ente da Federação que investe na empresa, a qual passa 

a receber, portanto, a atenção da sociedade, justificando a necessidade da 

gestão patrimonial tratada pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Atividade de aprendizagem
1. Para refletir e responder!

 É correto afirmar que o Município que ultrapassa o limite permitido com 

despesas com pessoal deve vender imóvel que não esteja sendo utilizado 

antes de adotar medidas como a exoneração de servidores? 
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Aula 17 –  Transparência da gestão fiscal

A transparência dos atos é uma das principais metas da 
lei. Assim, o cidadão tem acesso aos dados e informações ati-

nentes aos gastos públicos, às receitas e despesas, ao nível de 

endividamento público, entre outros.

17.1 Instrumentos de transparência
Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais 

será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 

público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 

prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resu-

mido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as 

versões simplificadas desses documentos.

De acordo com o artigo exposto, nota-se que os planos, orçamentos e leis 
de diretrizes orçamentárias são considerados instrumentos de trans-
parência. A partir disso, pode-se concluir que os mecanismos para a gestão 

fiscal são também os da transparência da gestão fiscal. E por quê?

A razão disso é simples: divulgação, conhecimento por parte dos 
cidadãos.

Uma lei determinando como os atos passarão a ser produzidos ganha maior 

poder de controle, quando ela passa a ser divulgada. Pois, se todo cidadão 

conhecesse “as regras do jogo”, poderia com segurança e autoridade exigir, 

cobrar punição para aquele que viesse infringir a lei, saberia determinar qual 

setor da sociedade está ou não recebendo a devida atenção. 

E, nesse passo, quanto maior for a divulgação, melhor aos objetivos da 

sociedade. Justamente por isso a Lei de Responsabilidade Fiscal pre-
viu a possibilidade de se dar ampla divulgação nos meios eletrô-
nicos, que atualmente é o meio que mais progride em termos de 
comunicação.



Figura 17.1: Audiência Pública
Fonte: http://www.itauna.mg.gov

Vivemos na sociedade da informação. As notícias se alastram rapidamente 

e se mostram cada vez mais acessíveis a todos. E como já estamos mer-

gulhados neste mundo, compete então ao Administrador Público utilizar a 

tecnologia para divulgar também as ações relativas ao planejamento fiscal.

É claro que as leis orçamentárias, mesmo divulgadas, não são suficientes 

para atestar a qualidade da gestão fiscal de determinado ente da Federação,  

o que se atinge somente quando se compara também com os relatórios de 

cumprimento de metas, que são o relatório resumido da execução orçamen-

tária e o relatório de gestão fiscal, mesmo que sejam as versões simplificadas 

desses documentos.

A transparência será assegurada também mediante (a) o incentivo à parti-

cipação popular e realização de audiências públicas, durante os processos 

de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orça-

mentos; (b) a liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da so-

ciedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e (c) a 

adoção de sistema integrado de administração financeira e controle.

Para tanto, deverão os entes da Federação disponibilizar a qualquer pessoa 

física ou jurídica o acesso a informações referentes a:

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras 

no decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, 

com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do 

correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, 
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à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o 

caso, ao procedimento licitatório realizado;

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita 

das unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.

As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, 
durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico 
responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos 
e instituições da sociedade.

A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional 
e das agências financeiras oficiais de fomento, incluído o BNDES, especifican-
do os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos do 
orçamento fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, 
avaliação circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício.

Prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 50, regras para a escri-
turação das contas públicas. São elas:

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, 

a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo 

que os recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória 

fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;

II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo 

o regime de competência, apurando-se, em caráter complementar, o 

resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;

III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjunta-

mente, as transações e operações de cada órgão, fundo ou entidade 

da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa 

estatal dependente;

IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em de-

monstrativos financeiros e orçamentários específicos;

V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais 

formas de financiamento ou assunção de compromissos junto a tercei-

ros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a varia-

ção da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e 

o tipo de credor;

VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem 

e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

A fácil identificação dos recursos e despesas, a adoção do regime de 
competência, o lançamento de dados isolada e conjuntamente, de-
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monstrações financeiras específicas, detalhamento da natureza do 
lançamento são meios de se promover a facilitação da informação 
transmitida ao cidadão, que, mesmo sem o conhecimento mais apurado 

acerca do tema, conseguirá, ainda assim, ter uma noção daquilo que se pas-

sa em termos de gestão fiscal.

De acordo com o artigo 51 da LRF, o Poder Executivo da União promoverá, 

até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, 

das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua 

divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. E, para que 

seja possível o cumprimento desse prazo, os Municípios encaminharão suas 

contas ao Poder Executivo da União até trinta de abril, enquanto que os Es-

tados assim agirão até trinta e um de maio.

O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a 

situação seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências 

voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas ao refinan-

ciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.

Atividade de aprendizagem
1. Para refletir e responder!

 Você acha que os cidadãos conhecem a política fiscal do Município onde 

vivem? Acha que poderia ser feito mais em termos de divulgação desse 

tema? Considera haver interesse por parte dos cidadãos na busca dessas 

informações?
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Aula 18 –  Relatórios:  
instrumentos da transparência

Nesta aula vamos conhecer os relatórios, ou seja, os instrumen-

tos de transparência obrigados pela LRF.

Um dos instrumentos da transparência é o relatório resumido da execu-
ção orçamentária (RREO). Previsto pelo artigo 165, §3°, da Constituição 

Federal, o referido relatório deverá ser publicado pelo Poder Executivo até 

trinta dias após o encerramento de cada bimestre e abrangerá todos os Po-

deres e o Ministério Público.

Figura 18.1: Relatórios 
Fonte: http://www.paulista.pe.gov.br

Segundo dispõe o artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o relatório 
resumido da execução orçamentária será composto de balanço orça-
mentário e de demonstrativos de execução. Vejamos:

I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:

a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como 

a previsão atualizada;

b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o 

exercício, a despesa liquidada e o saldo;

II - demonstrativos da execução das:

a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão 

inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bi-

mestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar;



b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, 

discriminando dotação inicial, dotação para o exercício, despesas empe-

nhada e liquidada, no bimestre e no exercício;

c) despesas, por função e subfunção.

Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão des-

tacadamente nas receitas de operações de crédito e nas despesas com amor-

tização da dívida.

Ainda, acompanhará o relatório:

I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV 

do art. 2°, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho 

até o final do exercício;

II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do 

art. 50;

III - resultados nominal e primário;

IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4°;

V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, 

os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante a pagar.

O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado 

também de (a) demonstrativos de que não houve realização de operações 

de crédito que excedam o montante da despesa de capital, (b) das projeções 

atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores 

públicos; e (c) da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e 

a aplicação dos recursos dela decorrentes.

Existindo limitação de empenho ou frustração de receitas, deverão ser apre-

sentadas as justificativas.

Há também o relatório da gestão fiscal emitido pelos titulares dos Po-

deres e órgãos, e assinado pelo Chefe do Poder Executivo, membros da 

Mesa Diretora do Poder Legislativo, membros do Conselho de Administração 

do Poder Judiciário, Chefe do Ministério Público. No relatório deverá conter 

comparativos e demonstrativos, conforme artigo 55 da LRF:

I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos 

seguintes montantes:

a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensio-

nistas;

b) dívidas consolidada e mobiliária;
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c) concessão de garantias;

d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;

e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o;

II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapas-

sado qualquer dos limites;

III - demonstrativos, no último quadrimestre:

a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de de-

zembro;

b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:

1) liquidadas;

2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma  

das condições do inciso II do art. 41;

3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da dis-

ponibilidade de caixa;

4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos 

foram cancelados;

c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV 

do art. 38.

O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do 
período a que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive 
por meio eletrônico, e a não apresentação no prazo impossibilita as 
transferências voluntárias e a contratação de operações de crédito.

Seguindo o que diz o artigo 48 da LRF, ao tratar dos instrumentos de trans-

parência da gestão fiscal, têm-se as prestações de contas, as quais são 

trabalhadas pelo artigo 56 e seguintes da mesma lei.

A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em 

relação à previsão, destacando as providências adotadas no âmbito da fisca-

lização das receitas e combate à sonegação, as ações de recuperação de cré-

ditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas 

para incremento das receitas tributárias e de contribuições (art. 58).

As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das 

suas próprias, as contas dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo 

e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, e receberão parecer prévio, 

separadamente, do respectivo Tribunal de Contas.

As contas do Poder Judiciário serão apresentadas, no âmbito da União, pelos 

Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, e dos 

Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça.
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Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas 

no prazo de sessenta dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido 

nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas municipais, ressalvando-se 

que, no caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de 

duzentos mil habitantes, o prazo será de cento e oitenta dias.

Assim, poderá o cidadão interessado acompanhar a gestão fiscal dos entes 

federativos, acessando os relatórios disponibilizados e verificando as atitudes 

propostas pelos gestores quando da prestação de contas.

Atividades de aprendizagem
1. Para pesquisar!

 No link: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/legislacao/downlo-
ad/contabilidade/mdf_volumeii_2edicao.pdf> pode ser encontrado 

o Manual de Demonstrativos Fiscais, aplicado à União Federal, aos Esta-

dos, Distrito Federal e Municípios, válido para o exercício de 2010. Esse 

manual trata do relatório resumido da execução orçamentária, fornecen-

do um modelo e instrução de preenchimento, além de abordar acerca 

dos demonstrativos e dos prazos para publicação pelos entes federativos. 
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Aula 19 –  Fiscalização da gestão fiscal

Nesta aula vamos conhecer como se dá a fiscalização da gestão 

fiscal. A competência para fiscalizar.

19.1 Competência para fiscalizar
A fiscalização da gestão fiscal compete ao Poder Legislativo direta-
mente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e ao sistema de 
controle interno de cada Poder e do Ministério Público. 

Na fiscalização, serão observados, segundo prescreve o artigo 59 da LRF:

I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamen-

tárias;

II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscri-

ção em Restos a Pagar;

III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao 

respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23;

IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recon-

dução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respec-

tivos limites;

V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em 

vista as restrições constitucionais e as desta Lei Complementar;

VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, 

quando houver.

Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos quando cons-
tatarem que a realização da receita poderá não comportar o cumpri-
mento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no 
Anexo de Metas Fiscais, ou que o montante da despesa total com 
pessoal ultrapassou 90% do limite.

Ainda, advertirão ao verificar que os montantes das dívidas consolidada e 

mobiliária, das operações de crédito e da concessão de garantia se encon-

tram acima de 90% dos respectivos limites, ou que os gastos com inativos 

e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei, ou, ainda, ao 



notar fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou 

indícios de irregularidades na gestão orçamentária.

Compete, ademais, aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites 

da despesa total com pessoal de cada Poder e órgão, e ao Tribunal de Contas 

da União acompanhar as operações que envolvam ente da Federação e o 

Banco Central do Brasil.

Você Sabia?

Os Tribunais de Contas têm buscado lançar em seus portais eletrônicos 

(sites) todas as informações possíveis acerca de sua atuação, prestando 

contas tanto aos setores envolvidos como aos cidadãos. Caso se interesse, 

acesse os sites indicados ao final deste trabalho.

Anotações
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Aula 20 –  Considerações finais sobre a LRF

O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, 
da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão 
realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por 
representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, 
do Ministério Público e de entidades técnicas representa-
tivas da sociedade, visando a:

I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação;

II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência 

na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de 

receitas, no controle do endividamento e na transparência da 

gestão fiscal;

III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, pa-

dronização das prestações de contas e dos relatórios e demons-

trativos de gestão fiscal de que trata esta Lei Complementar, nor-

mas e padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem 

como outros, necessários ao controle social;

IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos.

20.1  Adequação à Lei e a  
assistência da União

A Lei de Responsabilidade Fiscal fixou alguns limites, em seu texto, que, em 

princípio, são válidos para todos os entes da Federação. Contudo, há possi-

bilidade de lei estadual ou municipal fixar limites inferiores aos previstos na 

LRF para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e conces-

são de garantias.

Quando se tratar de Município com população inferior a cinquenta mil habi-

tantes, este poderá optar por verificar o cumprimento da despesa total com 

pessoal, bem como por apurar o montante da dívida consolidada de forma 

semestral, ao invés de seguir a regra geral (quadrimestral).



A União ficou obrigada a prestar assistência técnica e cooperação financeira 

aos Municípios para a modernização das respectivas administrações tributá-

ria, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das 

normas da LRF.

Os prazos de adequação de dois quadrimestres para o ente que ultrapas-

sou o limite com despesa de pessoal ou de três quadrimestres para aquele 

que infringiu o limite com dívida consolidada serão duplicados no caso de 

crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, 

regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres, sendo 

entendido por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Pro-

duto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente 

aos quatro últimos trimestres. Por sua vez, a taxa de variação será a apurada 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão 

que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB 

nacional, estadual e regional.

20.2 Crime de responsabilidade
De acordo com o artigo 73 da LRF, o comportamento infrator da Lei de 
Responsabilidade Fiscal pode ser punido no âmbito criminal, com base 

no Código Penal, na Lei n° 1.0709/50 (trata do crime de responsabilidade), 

no Decreto-Lei n° 201/67 (trata do crime de responsabilidade de Prefeitos e 

Vereadores), e na Lei n° 8.429/92 (improbidade administrativa).

Art. 73. As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão 

punidas segundo o Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 

(Código Penal); a Lei n° 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei 

n° 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei n° 8.429, de 2 de junho de 

1992; e demais normas da legislação pertinente.

O Código Penal dedica capítulo específico para tratar dos crimes contra 

as finanças públicas (Capítulo IV – artigos 359-A/350-H). Caso você tenha 

interesse em ler as normas, acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil/
Decreto-Lei/Del2848compilado.htm.
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Figura 20.1: Infrações LRF
Fonte: http://www7.rio.rj.gov.br

Por fim, vale destacar que a Lei Complementar n° 131/09 incluiu na LRF os 

artigos 73-A, 73-B e 73-C.

Segundo o artigo 73-A, qualquer cidadão possui legitimidade para re-
clamar junto ao Tribunal de Contas ou ao Ministério Público qualquer 
descumprimento da LRF.

Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato 

é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao 

órgão competente do Ministério Público o descumprimento das pres-

crições estabelecidas nesta Lei Complementar.

Já o artigo 73-B discorre acerca do prazo para os entes da Federação insta-

larem as “ferramentas” da transparência na gestão fiscal, previstas no artigo 

48 e 48-A, anteriormente estudadas. Para os entes federativos com mais 

de cem mil habitantes, por exemplo, o prazo para o cumprimento das de-

terminações é de um ano, ao passo que para Municípios que tenham até 

cinquenta mil habitantes, o tempo é de 4 anos.

Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimen-

to das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do 

art. 48 e do art. 48-A:
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I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municí-

pios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes;

II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cin-

quenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes;

III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cin-

quenta mil) habitantes.

Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados 

a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os 

dispositivos referidos no caput deste artigo.

Por fim, na forma do artigo 73-C da LRF, o não atendimento pelo ente da 

Federação do prazo mencionado acima implica na imposição de sanção bas-

tante utilizada por essa lei, qual seja, a proibição do recebimento de trans-

ferências voluntárias.

Anotações
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Atividades Autoinstrutivas

1. Os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal não se aplicam à/ao:

a) administração direta municipal;

b) autarquias e fundações estaduais;

c) tribunais de contas municipais;

d) empresas controladas não dependentes estatais;

e) empresas estatais federais que recebem recursos para pagamentos de 

despesas com pessoal, custeio ou capital.

2. Analise as afirmações abaixo, e depois assinale a alternativa CORRETA:

I. Dispõe o art. 163, inciso I, da Constituição Federal, que a lei ordinária 

disporá sobre finanças públicas.

II. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000) estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

III. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000) se refere à responsabili-

dade na gestão fiscal e não dispõe sobre finanças públicas.

a) I;

b) II;

c) III;

d) I e III;

e) II e III.



3. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar n° 101/2000, 
traz em seu conteúdo o conceito de responsabilidade fiscal. Assi-
nale a alternativa que NÃO CORRESPONDE a tal conceito.

a) Obediência a limites e condições com referência a política de juros internos.

b) Ação planejada e transparente.

c) Ação preventiva e corretiva de riscos e desvios que possam afetar o equi-

líbrio das contas públicas.

d) Obediência a limites e condições com referência a inscrições em restos a pagar.

e) Cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas.

4. A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe novas disposições sobre o 
conteúdo e a abrangência da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
Dentre eles, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais. A 
respeito desses anexos, assinale a alternativa INCORRETA:

a) O Anexo de Metas Fiscais conterá a avaliação da situação financeira e 

atuarial do regime geral de previdência social dos servidores públicos.

b) O Anexo de Metas Fiscais deverá apresentar demonstrativo de compen-

sação da renúncia de receita.

c) No Anexo de Riscos Fiscais, serão avaliados os riscos capazes de afetar as 

contas públicas, incluindo os passivos contingentes.

d) A evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios e os ris-

cos de perda patrimonial por insubsistência deverão ser apresentados no 

Anexo de Riscos Fiscais.

e) O demonstrativo das metas anuais, contido no Anexo de Metas Fiscais, 

deverá ser instruído com memória metodológica de cálculo que justifi-

quem os resultados pretendidos.
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5. No tocante à Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à dívida e en-
dividamento, identifique a chamada “Regra de Ouro”.

a) A transparência na gestão fiscal é o principal instrumento para o controle 

social.

b) As penalidades alcançaram todos os responsáveis dos Três Poderes da 

União.

c) A Lei de Responsabilidade Fiscal é importante para o país, porque repre-

senta um enorme avanço na forma de administrar os recursos públicos.

d) A contratação de créditos em cada exercício fica limitada à despesa de 

capital.

e) Nenhum ato que provoque aumento da despesa de pessoal, nos Poderes 

Legislativo e Executivo, poderá ser editado nos 180 dias anteriores ao 

final da legislatura ou mandato dos chefes do poder Executivo.

6. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) dificulta a re-
núncia de receita pública, fixando condições para a concessão ou 
ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária, dis-
pondo, entretanto, que tais regras não se aplicam às alterações 
das alíquotas dos impostos sobre:

a) importação, exportação, produtos industrializados e operações de 

crédito, câmbio e seguro, ou relativos a títulos e valores mobiliários;

b) operações financeiras, circulação de mercadorias e serviços, propriedade 

territorial rural e propriedade predial e territorial urbana;

c) propriedade predial e territorial urbana, exportação, propriedade 

territorial rural e propriedade de veículos automotores;

d) produtos industrializados, exportação, circulação de mercadorias e 

serviços e transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou 

direitos;

e) renda e proventos de qualquer natureza, exportação propriedade 

territorial rural e transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis.
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7. Quanto à transparência da gestão fiscal do executivo federal, é 
CORRETO afirmar que:

a) as contas apresentas pelo Chefe do Executivo ficarão disponíveis durante 

o prazo de seis meses, no respectivo Tribunal de Contas;

b) o relatório de gestão fiscal será assinado pelo Presidente da República, 

pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo 

controle interno, dentre outros;

c) a prestação contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional 

e das agências financeiras oficiais de fomento, excluindo-se desses o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social;

d) é vedada a participação popular e a realização de audiências públicas 

durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de 

diretrizes orçamentárias e orçamentos;

e) é vedada a divulgação dos orçamentos por meios eletrônicos, incluindo 

nesses a internet.

8. Considere as frases a seguir, tendo em vista a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, e depois assinale a alternativa CORRETA:

I. A lei não pode permitir a destinação de recursos para, direta ou indireta-

mente, cobrir necessidades de pessoas físicas.

II. O Banco Central do Brasil está impedido de conceder às instituições fi-

nanceiras operações de redesconto e de empréstimos.

III. A destinação de recursos para cobrir déficits de pessoas jurídicas deverá ser 

autorizada por lei específica, atender as condições da lei de diretrizes or-

çamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais.

a) I;

b) II;

c) III;

d) I e II;

e) II e III;
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9. A respeito da receita pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal 
dispõe que:

a) a instituição, previsão e efetiva arrecadação das receitas originárias e derivadas 

constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal;

b) as transferências voluntárias de receitas públicas de um ente da federação 

para outro não podem sofrer quaisquer espécies de restrições ou suspensões;

c) o montante previsto para as receitas de operações de créditos poderá ser 

superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária;

d) a reestimativa de receita por parte do poder legislativo só será admitida 

se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal;

e) o cancelamento de débito não é permitido, seja qual for o seu valor.

10.   Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o 
respectivo limite ao final de um quadrimestre deverá ser a ele 
reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o 
excedente em pelo menos:

a) 15% no primeiro;

b) 25% no segundo;

c) 25% no primeiro;

d) 35 % no segundo;

e) 35% no primeiro.

11.   A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a 
atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e:

a) realizar-se-á somente a partir do trigésimo dia do início do exercício;

b) deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 22 

de dezembro de cada ano;

c) Estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza 

não integralmente resgatada;

d) estará proibida no primeiro ano de mandato do Presidente, Governador 

ou Prefeito Municipal;

e) dispensará prévia e expressa autorização para contratação, no texto da 

lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei especifica.
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12.   A Lei de Responsabilidade Fiscal cuida de disciplinar a renúncia de 
receita. Acerca desse tema esclarece Regis Fernandes de Oliveira 
que “a renúncia de receita não tem conteúdo estritamente tributá-
rio, de forma a ser exercido apenas pela pessoa jurídica de direito 
público competente. É norma pré-jurídica que antecede o nasci-
mento da obrigação tributária, logo, de gestão financeira, e, pois, 
perfeitamente alinhada com os objetivos maiores da responsabili-
dade fiscal”. Sobre renúncia de receita é CORRETO afirmar, exceto:

a) compreende, dentre outros benefícios, a anistia, a isenção em caráter 

não geral, a remissão o subsídio, redução discriminada de tributos por 

alteração de alíquota ou base de cálculo;

b) é tipificada no caso de redução de alíquotas por ato de Poder Executivo, 

nos impostos de importação, exportação, sobre produtos industrializados 

e sobre operações de crédito, câmbio, seguro e valores mobiliários;

c) deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-

financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois 

exercícios seguintes;

d) não pode inviabilizar o cumprimento dos objetivos previstos na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias;

e) deve atender a uma dentre duas condições legais: demonstração de que 

a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária 

e que não afetará metas de resultados fiscais ou estar acompanhada de 

medidas de compensação, por meio de aumento de receita tributária ou 

de contribuição.
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13.   A despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada 
ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita cor-
rente líquida, de 50% para a União e de 60% para os Estados e Municí-
pios, não podendo exceder, na esfera federal, os seguintes percentuais:

a) 0,5% para o Legislativo; 4% para o Judiciário; 40,7% para o Executivo e 

0,2% para o Ministério Público da União;

b) 1,5% para o Legislativo; 5% para o Judiciário; 40,8% para o Executivo e 

0,4% para o Ministério Público da União;

c) 2,5% para o Legislativo; 6% para o Judiciário; 40,9% para o Executivo e 

0,6% para o Ministério Público da União;

d) 3,5% para o Legislativo; 7% para o Judiciário; 50% para o Executivo e 

0,8% para o Ministério Público da União;

e) 4,5% para o Legislativo; 8% para o Judiciário; 41% para o Executivo e 

1% para o Ministério Público da União.

14.   Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa corrente de-
rivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo 
que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios, será considerada despesa:

a) extraordinária de caráter permanente;

b) obrigatória de caráter continuado;

c) ordinária de natureza obrigatória;

d) facultativa de natureza permanente;

e) continuada de natureza obrigatória.

15.   Conforme disposto na LRF, o financiamento dos gastos públicos 
por meio da operação de crédito externo deverá ter autorização 
específica do seguinte órgão:

a) Presidente da República;

b) Câmara dos Deputados;

c) Banco Central;

d) Senado Federal;

e) Ministério da Fazenda.
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16.   Assinale a alternativa que completa a definição de receita corrente 
líquida transcrita a seguir segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal.

   “Receita Corrente Líquida: somatório das receitas tributárias, 
de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de 
serviços, transferências correntes e outras receitas também 
correntes deduzidos...”

a) na União, nos Estados e nos Municípios, os valores da contribuição para 

os fundos de previdência complementar de suas respectivas estatais;

b) nos Estados e nos Municípios, os valores recebidos da União a título de 

transferências constitucionais;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, os valores da contribuição para 

o custeio do seu sistema de previdência e assistência social;

d) na União, nos Estados e nos Municípios, os valores recebidos de suas 

respectivas sociedades de economia mista a título de dividendos;

e) na União, nos Estados e nos Municípios, os valores das receitas auferidas 

no mês de referência da apuração.

17. A respeito do limite global da União, analise as afirmações, e de-
pois assinale a alternativa CORRETA.

I. O limite global de 50% da receita corrente líquida da União para a des-

pesa total com pessoal não inclui as despesas com os inativos custeados 

pela arrecadação de contribuições de segurados.

II. Do limite global da União, apenas a parte de 2,5% corresponde ao limite 

do Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União.

III. Será vedada ao Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal exceda 

95% do limite a criação de cargo, emprego ou função.

a) somente a I está correta;

b) somente a II está correta;

c) somente a III está correta;

d) somente I e II estão corretas;

e) todas estão corretas. 
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18.   A Lei de Responsabilidade Fiscal, sancionada pelo Presidente da Re-
pública em maio de 2000, estabelece, entre outras disposições, que:

a) o superávit primário do setor público consolidado não pode exceder a 

4,25% do PIB a cada ano fiscal;

b) A União e os Estados ficam obrigados a cumprir todas as disposições da 

Lei, tendo os Municípios tratamento diferenciado;

c) em caso de não cumprimento das metas de resultado primário ou 

nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, o ente ficará sujeito à 

limitação de empenho e movimentação financeira, exceto no que tange 

a despesas que constituam obrigações constitucionais e legais, inclusive 

aquelas destinadas a pagamento do serviço da dívida;

d) a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder a 50% de sua receita corrente líquida;

e) o Banco Central não poderá comprar direta e livremente títulos emitidos 

pelos Estados e Municípios, mas apenas os emitidos pela União.

19.   De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, para o equilíbrio 
das contas públicas, dentre outras ações inclui-se:

a) o impedimento absoluto de renúncia de receita;

b) o impedimento absoluto de existência de restos a pagar;

c) o aumento da carga tributária por meio da tributação regressiva;

d) a fixação de limites e condições na geração de despesas com pessoal;

e) a vedação de operações de crédito.

20.   A Lei de Responsabilidade Fiscal constitui avanço importante para 
combater o crônico desequilíbrio da Administração Pública. Iden-
tifique, nas opções, a afirmativa que não traduz a preocupação 
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

a) Definir as metas fiscais anuais para os três exercícios seguintes;

b) Criar mecanismos de compensação para as despesas de caráter permanente;

c) Limitar a relação entre Receita total e os gastos públicos com pessoal;

d) Fixar limites para o endividamento público;

e) Impor limites de gastos com despesa de pessoal.
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21.   Identifique a única afirmativa errada relativa à Receita Pública 
contida na Lei de Responsabilidade Fiscal.

a) À União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios cabe instituir, 

prever e efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência 

institucional.

b) As três esferas de governo, ao explorarem adequadamente sua base 

tributária, auxiliarão o cumprimento de metas fiscais e a alocação das 

receitas para diferentes despesas.

c) Somente o governo federal demonstrará que a renúncia de receita foi 

considerada na Lei Orçamentária Anual (LOA).

d) Tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto a Lei do Orçamento 

Anual deverão conter um demonstrativo da estimativa e das medidas de 

compensação da renúncia de receita.

e) A renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa de 

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 

vigência e nos dois exercícios seguintes.

22.   Identifique a única opção errada relativa à Lei Complementar  
n° 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

a) O governante deve demonstrar que a renúncia de receita será compensada 

somente por alteração de alíquotas dos impostos e contribuições.

b) O governante deverá demonstrar que a renúncia de receita foi considerada 

na Lei Orçamentária Anual.

c) O governante de qualquer esfera de governo poderá instituir, prever e 

efetivamente arrecadar todos os tributos de sua competência institucional.

d) O governante de cada esfera de governo deverá explorar adequadamente 

sua base tributária e ter capacidade de estimar a sua receita.

e) Para o governante que não prever, arrecadar e cobrar tributos que sejam 

de sua competência, serão suspensas as transferências voluntárias.
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23.   Na Lei de Responsabilidade Fiscal foram fixados limites de gastos 
com pessoal, como percentual das receitas para os Três Poderes 
da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios, bem 
como mecanismos de correção dos desvios, quando as despesas 
ultrapassarem esses limites. Identifique o desvio que não é perti-
nente à despesa de pessoal.

a) Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração a qualquer título.

b) Estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três 

esferas de governo.

c) Alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa.

d) Criação de cargo, emprego ou função.

e) Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a 

qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 

de falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança.

24.   Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fis-
cal e instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos 
da competência constitucional do ente da federação. Desse modo, 
na Lei de Responsabilidade Fiscal, foram definidos procedimentos 
e normas a serem observados pelo poder público.  Com base na 
referida Lei, identifique a opção incorreta com relação à receita.

a) O Poder Legislativo somente poderá efetuar a reestimativa de receita se 

ficar comprovado erro ou omissão de ordem técnica legal.

b) Se o montante previsto para as receitas de operação de crédito 

ultrapassarem o das despesas correntes constantes do projeto de lei 

orçamentária, o Poder Legislativo poderá efetuar a reestimativa da receita.

c) A Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual deverão 

conter um demonstrativo da estimativa e das medidas de compensação 

da renúncia de receita.

d) Cada nível de governo deverá demonstrar que a renúncia de receita 

foi considerada na Lei Orçamentária Anual e que não afetará as metas 

previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

e) No prazo previsto, as receitas previstas serão desdobradas pelo Poder 

Executivo em metas bimestrais de arrecadação.
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25.   Dispor sobre limites globais e condições para as operações de cré-
dito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades contro-
ladas pelo Poder Público federal, é competência constitucional:

a) do Senado Federal;

b) do Congresso Nacional;

c) do Poder Executivo;

d) do Supremo Tribunal Federal;

e) da Câmara dos Deputados.

26.   Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), NÃO SE PODE 
AFIRMAR que:

a) os instrumentos preconizados pela LRF para o planejamento do gasto 

público são os mesmos adotados na Constituição Federal: Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei do Orçamento Anual;

b) a LRF traz uma nova noção de equilíbrio às chamadas “contas primárias”, 

traduzido no Resultado Primário equilibrado;

c) a partir da vigência da LRF, a concessão dos chamados incentivos fiscais 

deverão atender, não só o que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), mas ainda demonstrar que a renúncia dela decorrente foi 

considerada ao se estimar a receita do orçamento e que não afetará as 

metas fiscais previstas na LDO;

d) a LRF atribui - à contabilidade pública - novas funções no controle 

orçamentário e financeiro, garantindo-lhe um caráter mais gerencial;

e) o Anexo dos Riscos Fiscais introduzidos pela LRF destaca fatos que 

impactarão os resultados fiscais estabelecidos para os exercícios seguintes.
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27.   A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsa-
bilidade na gestão fiscal. Com base nas normas da LRF, aponte a 
única norma não pertinente.

a) Orçamento público – rigoroso equilíbrio entre receita e despesas;

b) Receita pública – previsão e arrecadação;

c) Despesas públicas – definições e limites;

d) Gestão patrimonial;

e) Poupança pública – definições, limites e fiscalização.

28.   Com relação à Lei Complementar nº 101, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, assinale a opção INCORRETA.

a) O planejamento é um alicerce da LRF.

b) A LRF estabeleceu limites máximos, por Poder, para as despesas de 

pessoal, em percentual da Receita Corrente Líquida.

c) Apesar de proibir o financiamento dos Municípios e dos Estados junto 

ao Banco Central, a LRF autoriza os empréstimos da União e dos Estados 

aos Municípios.

d) A LRF também proíbe ou coíbe diversos abusos na administração 

financeira e patrimonial, particularmente no que se refere à antecipação 

de receitas orçamentárias (AROS), à concessão de garantias e à inscrição 

em restos a pagar.

e) A LRF permite o acompanhamento das metas na execução financeira, 

obrigando a publicação das metas de arrecadação bimestrais e da 

programação financeira mensal para o exercício.

29.   Segundo a Lei Complementar nº 101/2000, a responsabilidade na 
gestão fiscal não pressupõe:

a) ação planejada e transparente;

b) prevenção de riscos e correção de desvio;

c) cumprimento de metas de resultado entre despesas e receitas;

d) obediência às condições para a inscrição de restos a pagar;

e) observância aos limites para a despesa com serviços de terceiros.
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30.   Para os efeitos da Lei Complementar nº 101/2000, considera-se 
despesa com pessoal:

a) as reparações econômicas a anistiados políticos não membros da 

administração pública;

b) o auxílio-alimentação dos servidores;

c) a terceirização de atividades não previstas nos planos de carreira dos 

servidores;

d) as aposentadorias e pensões relativas a ex-chefes de poder executivo;

e) as aposentadorias e pensões pagas pelo regime geral da previdência social.

31.   Acerca da destinação de recursos públicos para o setor privado, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal não estabelece:

a) as exigências de autorização em lei específica, atendimento à lei de 

diretrizes orçamentárias e dotação orçamentária não se aplicam à 

administração indireta e empresas estatais, com exceção das instituições 

financeiras e do Banco Central.

b) é obrigatória a autorização em lei específica, bem como atendimento à 

lei de diretrizes orçamentárias e existência de dotação orçamentária que 

a suporte.

c) na concessão de crédito a pessoa física ou jurídica que não esteja sob 

controle direto ou indireto, os encargos financeiros e demais despesas 

serão iguais ou superiores aos definidos em lei ou ao custo de captação.

d) é permitida a utilização de recursos públicos para socorro a instituições 

do Sistema Financeiro Nacional, mediante lei específica, mesmo que por 

concessão de auxílios ou subvenções econômicas.

e) é permitido ao Banco Central, mesmo sem autorização legal específica, 

conceder às instituições financeiras operações de redesconto e 

empréstimos com prazo não superior a trezentos e sessenta dias.
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32.   A Lei Complementar nº 101/2000, entre as diversas diretrizes 
acerca das transferências voluntárias, estabelece que:

a) transferência voluntária é a entrega de recursos a outro ente da Federação 

que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados 

às ações de saúde.

b) é permitida a realização de transferências voluntárias para pagamento de 

despesas com pessoal dos entes da Federação.

c) é exigência para a realização de transferências voluntárias a existência de 

prévia dotação orçamentária que a autorize.

d) é exigência para a realização de transferências voluntárias a comprovação 

por parte do beneficiário do cumprimento aos limites constitucionais 

com educação, saúde e segurança.

e) não se aplicam as sanções de suspensão das transferências voluntárias no 

caso das destinações às ações de saúde, educação e segurança.

33.   Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, NÃO É CORRETO 
AFIRMAR acerca da apuração dos limites com pessoal:

a) não serão computados no limite da União os valores transferidos ao 

Distrito Federal e aos Estados do Amapá e Roraima.

b) as despesas com pessoal da administração direta decorrentes de sentenças 

judiciais serão incluídas no limite do respectivo órgão ou entidade.

c) não serão computadas as despesas com pessoal decorrentes da 

convocação extraordinária do Congresso Nacional.

d) serão computadas as despesas com pessoal decorrentes de decisão 

judicial da competência do mesmo período de apuração do limite.

e) não serão computadas as despesas com pessoal inativo custeadas por 

meio de fundo específico decorrentes da contribuição dos servidores 

inativos.
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34.   Acerca das diretrizes para o estabelecimento dos limites para a dí-
vida pública e a realização de operações de crédito estabelecidas 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, NÃO É CORRETO AFIRMAR:

a) os limites para a dívida pública e a realização de operações de crédito 

serão fixados em proporção da receita corrente líquida para cada uma 

das esferas de governo e serão aplicados igualmente a todos os entes da 

Federação integrantes da respectiva esfera.

b) o refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao 

término do exercício financeiro, o montante ao final do exercício anterior, 

acrescido das operações de crédito autorizadas no orçamento e realizadas 

para esse fim, acrescido da atualização monetária.

c) os limites globais e condições para as operações de crédito externo e 

interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público 

Federal, serão estabelecidas pelo Senado Federal por proposta do Chefe 

do Poder Executivo da União.

d) os limites globais para o montante da dívida consolidada da União, 

Estados e Municípios serão fixados pelo Sanado Federal por proposta do 

Chefe do Poder Executivo da União.

e) os limites para o montante da dívida mobiliária federal, estadual e 

municipal serão estabelecidos pelo Congresso Nacional, mediante projeto 

de lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo da União.
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35.   Acerca da repartição dos limites globais da despesa com pessoal esta-
belecidos na Lei Complementar n° 101/2000, é CORRETO afirmar que:

a) a despesa com pessoal dos Tribunais de Contas será inclusa nos limites do 

respectivo Poder Judiciário;

b) na esfera municipal, o limite para o Ministério Público está incluído no do 

respectivo Poder Executivo;

c) na União, inclui-se no limite do Poder Executivo as despesas com pessoal do 

Tribunal de Justiça e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

d) no Ministério Público de cada esfera, o limite será repartido entre seus 

ramos proporcionalmente à média das despesas com pessoal, em 

percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios 

financeiros imediatamente anteriores ao da publicação da LRF.

e) a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal 

do Poder Executivo será a resultante da aplicação dos limites com pessoal.

36.   A Lei Complementar n° 101/2000, entre os conceitos e definições 
acerca da dívida e do endividamento público, adota o seguinte:

a) a dívida pública consolidada ou fundada corresponde ao montante total 

sem duplicidade das obrigações financeiras do ente da Federação para 

amortização em prazo não superior a doze meses.

b) a dívida pública mobiliária corresponde à dívida pública representada por 

títulos emitidos e contratos assumidos pela União, inclusive os do Banco 

Central, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

c) a concessão de garantia corresponde aos ativos vinculados por ente da 

Federação ou entidade a ele vinculada ao compromisso de adimplência 

de obrigação financeira ou contratual assumida por outro ente da 

Federação;

d) considera-se operação de crédito, a aquisição financiada de bens, 

recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de 

bens e serviços, e o arrendamento mercantil, inclusive com o uso de 

derivativos financeiros;

e) o refinanciamento da dívida mobiliária corresponde à emissão de títulos 

por ente da Federação para pagamento do principal acrescido dos 

respectivos juros e atualização monetária dessa dívida.
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37.   Com base na Lei Complementar n° 101/2000, a receita corrente lí-
quida compreende o somatório de todas as naturezas de receitas 
correntes, deduzida(s):

a) as transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados ao 

custeio do Sistema Único de Saúde;

b) as parcelas entregues por Municípios aos Estados e Distrito Federal por 

determinação constitucional;

c) a contribuição dos trabalhadores e empregadores para o custeio do 

regime geral da previdência social;

d) as receitas correntes próprias arrecadadas pelas autarquias e fundações 

públicas;

e) as contribuições dos entes públicos para os fundos de pensão das 

empresas estatais.

38.   Acerca do controle da despesa com pessoa estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, NÃO SE PODE AFIRMAR que:

a) é nulo o ato aumentativo da despesa com pessoal que não indique a 

fonte dos recursos para o seu custeio;

b) é nulo o ato aumentativo da despesa com pessoal que promova a 

vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias;

c) é nulo o ato aumentativo da despesa com pessoal que, mediante 

concessão de vantagem ou aumento de remuneração, não esteja 

previsto na lei de diretrizes orçamentárias ou não tenha prévia dotação 

orçamentária suficiente;

d) é nulo o ato aumentativo da despesa com pessoal expedido no último 

semestre do mandato do titular do respectivo poder ou órgão;

e) é nulo o ato aumentativo da despesa com pessoal que não atenda os 

limites para a despesa com o pessoal ativo.

Lei de Responsabilidade Fiscale-Tec Brasil 134



39.   Com relação ao Plano Plurianual (PPA), aponte a única opção 
INCORRETA.

a) Os programas do PPA podem abranger atividades desenvolvidas por 

diferentes Ministérios.

b) Um aspecto importante do PPA é sua integração das despesas correntes 

e de capital, obtida por meio do foco em programas.

c) É exigido que o PPA seja apresentado ao Congresso Nacional até 15 de 

abril do primeiro dos quatro anos do mandato do Presidente da República.

d) O PPA de 2000-2003, o Avança Brasil, reflete a nova classificação 

programática.

e) O PPA foi instituído pela Constituição de 1988.

40.   Segundo a Constituição Federal, um dos instrumentos em que se 
materializa o processo de planejamento do Governo Federal é o 
Plano Plurianual – PPA. Assinale a opção em que a afirmação se 
aplica inteiramente a esse instrumento.

a) Embora de natureza constitucional, o PPA não abrange todos os projetos 

do ente, em razão das emergências não possíveis de serem previstas em lei.

b) O PPA tem seu foco nos programas de governo, seu período de 

abrangência é de quatro anos podendo ser revisado a cada ano.

c) A elaboração do PPA é feita no nível de cada órgão e sua submissão ao 

Congresso Nacional se dá por intermédio da presidência de cada um dos 

Poderes da República.

d) O PPA, embora fundamentado em programas de governo, tem como 

objetivo definir as modalidades de aplicação de recursos que priorizam o 

cumprimento das políticas públicas.

e) A inclusão de novos programas no PPA se dá na revisão anual e está 

condicionada ao cumprimento das metas anteriormente aprovadas.
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41.   Para fins de cumprimento da “regra de ouro” estabelecida pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal – LC n. 101/2000 –, não devem ser 
computados os ingressos decorrentes de:

a) operações de crédito internas.

b) recebimento de cauções.

c) alienação de bens integrantes do patrimônio.

d) prestação de serviços pela administração pública.

e) financiamentos por organismos estrangeiros.

42.   Assinale a opção que indica uma exceção aos objetivos do decre-
to de programação financeira, no âmbito federal.

a) Cumprir a Legislação Orçamentária.

b) Estabelecer normas específicas de execução orçamentária e financeira 

para o exercício.

c) Limitar o volume de recursos destinados a investimentos colocados à 

disposição das unidades orçamentárias.

d) Estabelecer um cronograma de compromissos (empenhos) e de liberação 

(pagamento) dos recursos financeiros para o Governo Federal.

e) Assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício 

financeiro e proporcionar o cumprimento da meta de resultado primário.

43.   Assinale a opção falsa a respeito dos créditos adicionais.

a) A abertura de crédito suplementar está condicionada à existência de 

despesa já pré-empenhada no exercício.

b) A abertura de créditos especiais exige a indicação da fonte dos recursos.

c) Os créditos adicionais aumentam a disponibilidade de crédito para a 

emissão de empenho ou descentralização.

d) É permitida a reabertura de créditos especiais e extraordinários no 

exercício seguinte ao da abertura.

e) Créditos extraordinários têm sua abertura submetida a restrições de 

natureza constitucional.
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44.   Na integração do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, 
indique qual(ais) instrumento(s) legal(is) explicita(m) as metas e 
prioridades para cada ano.

a) O Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual.

b) A Lei de Responsabilidade Fiscal.

c) A Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d) A Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orçamentária Anual.

e) A Lei Orçamentária Anual.

45.   Considerando que o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) são os prin-
cipais instrumentos de planejamento do setor público definidos 
pela Constituição Federal, é correto afirmar:

a) a integração do PPA com a LOA se dá por intermédio do programa, 

enquanto a LDO define as metas e prioridades da Administração Federal.

b) os principais elementos de estruturação do PPA são a função e a 

subfunção de governo.

c) as propostas de alteração dos projetos de lei relativos ao PPA, a LDO e a 

LOA podem ser encaminhadas pelo Presidente da República e apreciadas 

pelo Congresso a qualquer tempo.

d) os recursos que ficarem sem despesa correspondente em razão de veto 

ou rejeição do projeto de lei orçamentária deverão ser transferidos ao 

exercício seguinte.

e) em razão da soberania do Congresso Nacional, a sua competência para 

alterar o projeto de lei orçamentária não sofre limitações.
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46.   Assinale a opção falsa a respeito da Lei Orçamentária Anual de 
que trata o art. 165 da Constituição Federal.

a) No âmbito do Congresso Nacional, é analisada por comissão mista, cuja 

atribuição é o exame de matérias de natureza orçamentária.

b) O envio da proposta de lei ao Congresso Nacional é de competência do 

Presidente da República, para o orçamento do Poder Executivo, e dos 

chefes dos demais Poderes, para os seus respectivos orçamentos.

c) Em obediência ao princípio orçamentário da exclusividade, não poderá 

conter matéria estranha ao orçamento.

d) O orçamento de investimento das empresas que a União detenha a 

maioria do capital votante integra a Lei Orçamentária Anual.

e) O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo 

regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 

isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 

tributária e creditícia.

47.   Assinale a opção em que a despesa realizada não pode ser clas-
sificada como despesa corrente, segundo dispõe as normas de 
classificação da despesa no âmbito federal.

a) Amortização do principal da dívida pública.

b) Aquisição de material de consumo mediante suprimento de fundos.

c) Pagamento da remuneração a servidores.

d) Aquisição de gêneros alimentícios para estoque regulador.

e) Pagamento de serviços de manutenção predial.
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48.   Sobre o ciclo de gestão do governo federal, é correto afirmar:

a) por razões de interesse público, é facultada ao Congresso Nacional a 

inclusão, no projeto de Lei Orçamentária Anual, de programação de 

despesa incompatível com o Plano Plurianual.

b) a iniciativa das leis de orçamento anual do Legislativo e do Judiciário é 

competência privativa dos chefes dos respectivos Poderes.

c) nos casos em que houver reeleição de Presidente da República, presume-

se prorrogada por mais quatro anos a vigência do Plano Plurianual.

d) d) a execução da Lei Orçamentária Anual possui caráter impositivo para 

as áreas de defesa, diplomacia e fiscalização.

e) e) a despeito de sua importância, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual são meras leis ordinárias.

49.   Analise as afirmativas seguintes e assinale a alternativa CORRETA:

I. Cabe à lei complementar dispor sobre finanças públicas e fiscalização 

financeira da administração pública direta e indireta.

II. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual, as 

diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.

III. Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, 

os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de 

diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual.

IV. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentá-

rias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas 

duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

a) Todas.

b) Apenas I.

c) Apenas I e II.

d) Apenas I, II e III.

e) Nenhuma.
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50.   A Lei de Responsabilidade Fiscal foi alterada pela Lei Comple-
mentar nº 131/2009 no tocante à transparência pública, passan-
do a exigir a disponibilização de informações sobre a execução 
orçamentária e financeira da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. O prazo para os Municípios que tenham entre 50.000 
(cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes se adequarem à 
nova norma é de:

a) um ano;

b) dois anos;

c) três anos;

d) quatro anos;

e) seis meses.

Anotações
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